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VÝDAVKY ÚNIE

Rozpočtové výdavky schvaľuje spoločne Rada a Parlament. Ročný rozpočet EÚ
musí rešpektovať výdavkové stropy dohodnuté vo viacročnom finančnom rámci
(VFR) pre rôzne okruhy, t. j. kategórie výdavkov, napríklad v oblasti jednotného
trhu, súdržnosti a prírodných zdrojov. Nástroje flexibility zabezpečujú, aby EÚ
mohla reagovať v prípade neočakávaných potrieb. Využívanie rozpočtových záruk
a finančných nástrojov vytvára pákový efekt, pokiaľ ide o výdavky EÚ. Okrem VFR
zahŕňajú celkové výdavky EÚ na roky 2021 – 2027 aj dočasný nástroj obnovy
NextGenerationEU, ktorý pomôže hospodárstvu EÚ zotaviť sa z krízy spôsobenej
ochorením COVID-19.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Články 310 – 325 a článok 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
a článok 106a, články 171 – 182 a článok 203 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu.

— Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný
rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ)
č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ)
č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1].

— Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa
ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (nariadenie o VFR)[2].

— Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2094 zo 14. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje
Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19[3].

— Medziinštitucionálna dohoda (MID) zo 16. decembra 2020 medzi Európskym
parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej
disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení,
ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných
zdrojov[4].

[1]Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
[2]Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 11.
[3]Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 23.
[4]Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28.
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CIEĽ

Financovať politiky Európskej únie v rámci obmedzení rozpočtovej disciplíny v súlade
s platnými pravidlami a postupmi.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Rozpočet EÚ sa riadi deviatimi všeobecnými zásadami – jednotnosti, presnosti
rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky (euro), všeobecnosti,
špecifikácie (všetky rozpočtové prostriedky sú prideľované na konkrétny typ výdavkov),
správneho finančného riadenia a transparentnosti – v súlade s článkami 6 až 38
nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ.
Zásada ročnej platnosti sa musí zosúladiť s potrebou riadiť viacročné činnosti, ktorých
význam v rámci rozpočtu vzrástol. Rozpočet preto obsahuje diferencované rozpočtové
prostriedky, ktoré pozostávajú z:
— viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré v bežnom rozpočtovom roku pokrývajú

celkové náklady právnych záväzkov uzavretých v súvislosti s činnosťami trvajúcimi
niekoľko rokov,

— platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré pokrývajú výdavky spojené s plnením
záväzkov uzavretých v bežnom rozpočtovom roku alebo v predchádzajúcich
rokoch.

V medziinštitucionálnej dohode zo 16. decembra 2020 sa stanovuje, že Komisia musí
vypracovať výročnú správu s prehľadom finančných a rozpočtových dôsledkov rôznych
činností EÚ, či už financovaných z rozpočtu EÚ alebo mimo neho. Táto správa musí
obsahovať informácie o aktívach a pasívach EÚ, rôznych operáciách poskytovania
a prijímania úverov vrátane Európskeho mechanizmu pre stabilitu a Európskeho
nástroja finančnej stability (2.6.8) a ďalších možných budúcich mechanizmov. Správa
musí okrem toho obsahovať informácie o výdavkoch v oblasti klímy, výdavkoch
prispievajúcich k zastaveniu a zvráteniu úbytku biodiverzity, podpore rovnosti medzi
ženami a mužmi a o plnení cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja vo všetkých
príslušných programoch EÚ.

ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU NA ZÁKLADE CHARAKTERISTICKÝCH
VLASTNOSTÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

1. Operačné výdavky/administratívne výdavky/rozpočty podľa jednotlivých činností
Všeobecný rozpočet je rozdelený do desiatich oddielov, jeden pre každú inštitúciu.
Zatiaľ čo oddiely ostatných inštitúcií obsahujú najmä administratívne výdavky, oddiel
Komisie (oddiel III) obsahuje operačné výdavky na financovanie činností a programov
a administratívnych nákladov na ich realizáciu (technická pomoc, agentúry a ľudské
zdroje). V roku 2022 predstavujú celkové administratívne výdavky 6,26 % celkového
rozpočtu vo výške 169,52 mld. EUR.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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Komisia používa rozpočtovú nomenklatúru, ktorá uvádza zdroje podľa oblastí politiky
a programov tak, že spája programové oblasti do „skupín programov“, a tým uľahčuje
posudzovanie nákladov a účinnosti každej politiky EÚ.
2. Viacročný finančný rámec (VFR) (1.4.3)
Od roku 1988 sa výdavky Spoločenstva/EÚ stanovujú vo viacročnom rámci, ktorý
rozdeľuje rozpočet do okruhov zodpovedajúcich širokým oblastiam politiky so stropmi
výdavkov, ktoré odrážajú hlavné rozpočtové priority na príslušné obdobie. Prvé
programové obdobie trvalo päť rokov a ďalšie obdobia sedem rokov, rovnako ako
súčasné obdobie. Ročné rozpočty musia rešpektovať obmedzenia stanovené vo
viacročnom rámci.
Výdavky EÚ na roky 2021 – 2027 predstavujú 1 824,3 miliardy EUR, z toho
1 074,3 miliardy EUR na VFR a 750 miliárd EUR na nástroj NGEU. Rozpočet VFR sa
zvýši o ďalších 11 miliárd EUR vďaka úpravám pre jednotlivé programy stanoveným
v článku 5 nariadenia o VFR.
Nový rozpočet EÚ podporuje modernizáciu prostredníctvom niektorých hlavných
programov, ako sú Horizont Európa, InvestEU a Fond pre integrované riadenie hraníc,
ako aj ekologickú a digitálnu transformáciu prostredníctvom Fondu na spravodlivú
transformáciu a programu Digitálna Európa.
Zmodernizovaná poľnohospodárska politika zostáva najobjemnejšou politikou, pokiaľ
ide o prideľovanie rozpočtových prostriedkov, po ktorej tesne nasleduje politika
súdržnosti, ktorej cieľom je podpora digitálnej a ekologickej transformácie. V tabuľke
sa uvádza členenie rozpočtu na rok 2022 podľa oblastí politiky definovaných v rámci
súčasného VFR na roky 2021 – 2027.

Rozpočet EÚ na rok 2022: rozdelenie viazaných
rozpočtových prostriedkov podľa kategórií VFR

Okruh VFR v mld. EUR %
Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 21,78 12,9 %
Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 56,04 33,1 %
Prírodné zdroje a životné prostredie 56,24 33,2 %
Migrácia a riadenie hraníc 3,09 1,8 %
Bezpečnosť a obrana 1,79 1,1 %
Susedstvo a svet 17,17 10,1 %
Európska verejná správa 10,62 6,3 %
Tematické osobitné nástroje 2,8 1,7 %
Spolu 169,52 100,0 %

3. Flexibilita a osobitné tematické nástroje
Okrem výdavkov plánovaných na financovanie politík EÚ v rámci viacročných
programov boli v rozpočte EÚ vyhradené určité finančné prostriedky na účel reakcie
na neočakávané krízy a situácie. Tieto osobitné nástroje flexibility a tematické nástroje
sa môžu použiť v prípade hospodárskych kríz (napr. EGF – Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii), prírodných katastrof, kríz ohrozujúcich verejné zdravie

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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a humanitárnych núdzových situácií (napr. SEAR – rezerva na solidaritu a núdzovú
pomoc) alebo ďalších neočakávaných potrieb (napr. nástroj flexibility) v členských
štátoch EÚ, kandidátskych krajinách alebo mimo EÚ. Takéto financovanie umožňuje
pokrývať obmedzený objem mimoriadnych finančných potrieb.

NÁSTROJ EURÓPSKEJ ÚNIE NA OBNOVU – NEXTGENERATIONEU
(NGEU)

V rámci tohto nástroja Komisia zmobilizuje 750 miliárd EUR v cenách roku 2018, z čoho
až 390 miliárd EUR možno použiť na výdavky a až 360 miliárd EUR sa môže použiť na
poskytovanie dotácií nad rámec dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 s cieľom
pomôcť pri obnove EÚ po pandémii ochorenia COVID-19. Komisia bola na základe
článku 5 ods. 1 rozhodnutia o vlastných zdrojoch[5] oprávnená požičiavať si finančné
prostriedky na kapitálových trhoch v mene EÚ. Splácanie istiny takýchto finančných
prostriedkov, ktoré sa majú použiť na výdavky (390 miliárd EUR v cenách roku 2018),
a súvisiaceho splatného úroku sa bude musieť financovať zo všeobecného rozpočtu
EÚ vrátane dostatočných výnosov z nových vlastných zdrojov zavedených postupne
od roku 2021. (1.4.1)
Nástroj NGEU by sa mal zamerať najmä na a) obnovu zamestnanosti a tvorbu
pracovných miest; b) reformy a investície na oživenie potenciálu udržateľného rastu
a zamestnanosti s cieľom posilniť súdržnosť medzi členskými štátmi a zvýšiť ich
odolnosť; c) opatrenia pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky, zasiahnuté
hospodárskym vplyvom krízy COVID-19 a posilnenie udržateľného rastu v EÚ vrátane
priamych finančných investícií do podnikov; d) opatrenia pre výskum a inovácie
v reakcii na krízu COVID-19; e) zvýšenie úrovne pripravenosti na krízy a na umožnenie
rýchlej a účinnej reakcie EÚ na závažné mimoriadne udalosti vrátane vytvárania zásob
základných potrieb a zdravotníckeho vybavenia a nadobúdanie potrebnej infraštruktúry
na rýchlu reakciu v prípade krízy; f) opatrenia na zabezpečenie toho, aby kríza
COVID-19 nenarušila spravodlivý prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo;
g) opatrenia na riešenie vplyvu krízy COVID-19 na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Na podporu investícií a reforiem v členských štátoch sa 12. februára 2021 dohodol
nový Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V rámci tohto nástroja sa členským
štátom poskytne 672,5 miliardy EUR (v cenách z roku 2018) vo forme úverov a grantov,
ktoré sa majú implementovať národnými plánmi obnovy a odolnosti. Plány musia
obsahovať reformy a investície pokrývajúce kľúčové oblasti politiky (šesť pilierov[6]),
napredovať v zelenej a digitálnej transformácii a riešiť odporúčania pre jednotlivé
krajiny v rámci európskeho semestra.
V súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu Komisia 18. mája 2022 prijala oznámenie
s názvom REPowerEU, v ktorom sa stanovuje stratégia na zníženie závislosti EÚ
od dovozu energie z Ruska. Podľa posúdenia Komisie by si takáto stratégia na
dosiahnutie svojho cieľa vyžadovala dodatočné investície vo výške 210 miliárd EUR.

[5]Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie,
Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.
[6]Zelená transformácia; digitálna transformácia; hospodárska súdržnosť, produktivita a konkurencieschopnosť; sociálna
a územná súdržnosť; zdravie, hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť; politiky pre ďalšiu generáciu.
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Na tento účel Komisia okrem iných opatrení[7] navrhla zmeniť nariadenie o Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti s cieľom prerozdeliť až 225 miliárd EUR zvyšných
úverov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Tieto zdroje by sa použili
na financovanie novej kapitoly národných plánov obnovy a odolnosti, v ktorej sa
identifikujú osobitné opatrenia na diverzifikáciu dodávok energie a zníženie závislosti
od fosílnych palív.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament sa delí o rozpočtové právomoci s Radou a právomoci v tejto oblasti
boli medzi prvými, ktoré poslanci EP nadobudli v 70. rokoch (1.2.5). Rozpočtové
právomoci sa týkajú stanovenia celkovej sumy a rozdelenia ročných výdavkov EÚ, ako
aj vykonávania kontroly plnenia rozpočtu.
Parlamentný Výbor pre rozpočet je zodpovedný za rokovania o VFR a prijatie ročného
rozpočtu v mene Parlamentu a zastupuje názory Parlamentu pri rokovaniach s Radou.
Výboru sa väčšinou darí zvrátiť navrhnuté škrty Rady a presadiť navýšenie prostriedkov
v prioritných oblastiach na základe svojich pozmeňovacích návrhov (hoci nie vždy
v pôvodnom rozsahu).
Počas rokovaní o VFR na roky 2021 – 2027 Parlament obhájil a do veľkej miery
zabezpečil a) zvýšenie stropu VFR a posilnenie viacerých hlavných programov;
b) záväzok zaviesť nové vlastné zdroje EÚ s cieľom pokryť aspoň náklady súvisiace
s NGEU (istinu a úroky); c) svoju úlohu pri vykonávaní nástroja obnovy v súlade
s metódou Spoločenstva; d) význam príspevku z rozpočtu EÚ k dosiahnutiu cieľov
v oblasti klímy a biodiverzity a rodovej rovnosti; e) zavedenie nového mechanizmu na
ochranu rozpočtu EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu (1.4.3).
Parlament tiež systematicky presadzuje rozpočtovú transparentnosť a riadnu kontrolu
všetkých operácií a nástrojov financovaných z rozpočtu EÚ.
Parlament je orgánom udeľujúcim absolutórium (článok 319 ZFEÚ), pre ktorý Výbor
pre kontrolu rozpočtu pripravuje všetku prácu týkajúcu sa politickej kontroly plnenia
rozpočtu (1.4.5). Postup udelenia absolutória odráža každý rok na konci procesu jeho
závery týkajúce sa spôsobu, akým Komisia a ostatné inštitúcie a orgány používajú
rozpočet EÚ. Cieľom je overiť, či sa rozpočet plní v súlade s príslušnými pravidlami
(súlad) vrátane zásad správneho finančného riadenia (výkonnosť).
Parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu každoročne organizuje schôdzu s Európskou
investičnou bankou (EIB) (1.3.15) s cieľom preskúmať jej finančné aktivity a pripravuje
výročnú správu, v ktorej hodnotí výkonnosť a výsledky EIB za uplynulé obdobie. Výbor
pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci Parlamentu sa dohodli, že budú
vypracúvať výročnú správu, v ktorej zhodnotia súčasné a budúce aktivity EIB. Striedajú
sa pri tom v úlohe vedúceho výboru. Hoci sa Parlament domnieva, že finančné nástroje
môžu predstavovať cenný nástroj pri znásobovaní vplyvu finančných prostriedkov EÚ,
zároveň zdôrazňuje, že by sa mali využívať za prísnych podmienok, aby sa predišlo

[7]REPowerEU počíta aj s novými finančnými prostriedkami prostredníctvom pridelenia 20 miliárd EUR z kvót v rámci systému
obchodovania s emisiami (ETS), ktoré sa nachádzajú v trhovej stabilizačnej rezerve, ako aj prevodov z kohéznych fondov (až
do výšky 12,5 % prostriedkov pridelených členským štátom) a z fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (tiež 12,5 % pridelených
prostriedkov).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.4.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.4.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.3.15.pdf
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rozpočtovým rizikám. Na tento účel boli do nariadenia o rozpočtových pravidlách
zahrnuté podrobné pravidlá používania finančných nástrojov.
Parlamentný Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci sú
spoločne zodpovedné za kontrolu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to
prostredníctvom pracovnej skupiny a dvojmesačných dialógov o obnove a odolnosti
s Komisiou.

Francisco Padilla Olivares
12/2022
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