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Dvadsať európskych krajín nespĺňa kritériá paktu stability a rastu. Viaceré z týchto 
krajín majú deficit vyšší ako 10 % z HDP, v iných je verejný dlh vyšší ako 100 %. 
Všetky verejné správy v celej Únii budú musieť naštartovať plán šetrenia, ktorý nemá 
obdobu od poslednej vojny. Ako bude v takejto situácii možné financovať európske 
politiky, ktoré Únia potrebuje, nové právomoci priznané v Lisabonskej zmluve 
a navyše spoločné ambície agendy 2020?
Táto nebývalá situácia nám musí dať príležitosť položiť otázku, o ktorej sa nikdy 
nediskutovalo a ktorá sa týka vzťahov medzi vnútroštátnymi rozpočtami 
a európskym rozpočtom. Cieľom tejto poznámky je spresniť niekoľko údajov. 

I. Zmrazenie rozpočtu Spoločenstva a jeho následky
1. Financovanie európskych politík sa dostalo do slepej uličky. Keďže Únia nemá 

skutočné vlastné zdroje, hoci je to stanovené vo všetkých európskych 
zmluvách, členské štáty sú takto jej jedinými prispievateľmi: 80 % z 
európskeho rozpočtu sa financuje z vnútroštátnych rozpočtov. Vo svojej 
podstate je tento systém proti Spoločenstvu a evidentne nabáda každého 
ministra financií, aby vyžadoval „spravodlivý návrat“ svojho príspevku. 
Výsledok: napriek štyrom novým zmluvám, ktoré výrazne rozšírili právomoci 
Únie, a trom vlnám rozširovania, ktoré zdvojnásobili počet jej „chudobných“ 
členov, po dvadsiatich piatich rokoch je rozpočet Spoločenstva stále na úrovni 
1 % HDP a o štvrtinu nižší ako strop stanovený v roku 1988. Zo svojho 
pohľadu majú národné parlamenty stále väčší problém pochopiť, prečo by mali 
zvyšovať svoje dane alebo zvyšovať zadlženie na financovanie politík, 
o ktorých sa rozhoduje na iných miestach a bez ich súhlasu.

2. Práve teraz sa však Európa nemôže obmedzovať. V súlade s Lisabonskou 
zmluvou sa vytvára európska diplomatická služba, ktorú bude riadiť barónka 
Ashtonová s cieľom uskutočňovať spoločnú politiku: bude potrebovať aspoň 
minimálne množstvo prevádzkových rozpočtových prostriedkov a operačných 
rozpočtových prostriedkov. Zmluva tiež rozširuje právomoci Únie v oblasti 
energie, výskumu, vesmírnej politiky a prisťahovalectva: bez peňazí je však 
lepšie všetko hneď zastaviť. Sú tu ešte závažnejšie problémy: existuje hrozba, 
že dôležité veľké priemyselné programy, o ktorých sa rozhodlo pred viacerými 
rokmi, ako je sieť satelitov Galileo (európsky GPS), svetové centrum výskumu 
energie jadrovej syntézy a ITER, budú prerušené pre nedostatok ďalšieho 
financovania. Prvá verzia „stratégie 2020“ stanovuje viacero ďalších 
programov tohto druhu v rámci tzv. zeleného rastu a znalostného hospodárstva. 

3. Vlády aj napriek kríze nachádzajú prostriedky na financovanie nových politík, 
o ktorých sa rozhodlo na európskej úrovni. Posledná Európska rada rozhodla 
vyčleniť sumu 2,4 miliardy/rok od roku 2010 na pomoc rozvojovým krajinám 
v boji proti skleníkovému efektu. Táto suma bude zložená z príspevkov 
každého členského štátu podľa kľúča prerozdelenia ad hoc, ktorý sa líši od 
bežného kľúča Spoločenstva. Pomoc Grécku bude rovnako financovaná 
z pôžičiek, ktoré poskytnú niektoré členské štáty, bez použitia rozpočtu 
Spoločenstva alebo sprostredkovania finančnou inštitúciou Spoločenstva, ako 
je EIB.

4. Argument je pochopiteľný: keďže v každom prípade to bude vnútroštátny 
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daňový poplatník, ktorý bude platiť alebo bude ručiteľom, prečo treba, aby k 
tomu došlo prostredníctvom rozpočtu Únie? Existuje však veľmi jednoduchý 
prostriedok, pomocou ktorého netreba využívať vnútroštátne rozpočty, 
a to je poskytnúť Európe nové vlastné zdroje. Pokiaľ ide o túto tému, ktorá 
bola dlho považovaná za tabu, uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo 
prijaté 29. marca 2007, obsahuje prvé hodnotenie situácie. Odvtedy ochrana 
životného prostredia a predchádzanie finančným krízam vyvolali skutočnú 
súťaživosť v predstavách o daniach. Všetky tieto úvahy majú spoločný rámec: 
tieto zdroje boli vytvorené na to, aby boli začlenené do vnútroštátneho 
rozpočtu, alebo do hypotetického svetového fondu, ale nikdy do rozpočtu 
Spoločenstva, ktorý je čiernou dierou európskej politickej diskusie. 

5. Rozhodnutie prináleží vládam. Ak uprednostňujú vylúčenie akýchkoľvek 
nových výdavkov a nových daní zo svojej stratégie na vyriešenie krízy, Únia 
môže iba akceptovať toto rozhodnutie. Ale ak považujú za potrebné prísť 
s novými rozpočtovými iniciatívami, v takomto prípade sa Únia musí stať 
zúčastnenou stranou.

6. Pretože nakoniec sa zabudne na to podstatné. Rozpočet je všade skutočné 
meradlo ducha solidarity. Európsky rozpočet je aj meradlom dôvery, ktorú 
účastníci vkladajú do spoločného dobrodružstva, a je meradlom vôle spojiť sa 
(affectio societatis) do jednej rodiny. Obmedziť svoj rozpočet znamená 
obmedziť dôveru v Európu, zrušiť solidaritu medzi Európanmi. Závažné 
rozpory o samotnej zásade pomoci Grécku sú toho iba smutným obrazom.

II. Význam spoločného európskeho prístupu k vnútroštátnym rozpočtom: 
„dividendy Európy“.

7. Európsky rozmer môže pomôcť členským štátom vyriešiť krízu zhora s cieľom 
vyvážiť financovanie a maximalizovať účinnosť. 

V podstate ide jednoducho o uplatnenie zásady subsidiarity vo finančnej 
oblasti. Vždy, keď Únia uplatňuje svoju právomoc namiesto členského štátu, 
musí k tomu dôjsť nielen bez novej daňovej záťaže pre daňovníka, ale musí to 
aj umožniť znížiť celkové výdaje, ako je tomu v iných prípadoch. To je to, čo 
robia veľké priemyselné skupiny: zlučujú spoločné služby, aby dosiahli 
úspory z rozsahu. 

8. Z tohto hľadiska existujú dva spôsoby ako zostaviť novú službu pre vonkajšiu 
činnosť Únie. Medzi riešením, ktoré predpokladá vytvorenie 28. diplomatickej 
siete, a riešením, ktoré spája 27 národných sietí existujúcich v rámci 
zjednotenej európskej služby, je ešte široká škála medzistupňov: je 
pochopiteľné, že všetky štáty majú svoje zastúpenie vo Washingtone alebo 
Pekingu, ale ak by sa v Botswane nachádzali štyri zastupiteľské úrady 
európskych krajín a k tomu veľvyslanectvo Únie, to by znamenalo, že sú tam 
najmenej tri zastupiteľstvá navyše. Rovnako je to aj v prípade konzulárnych 
úradov, hoci schengenské dohody a európske zmluvy stanovujú zásadu 
neobmedzenej konzulárnej spolupráce medzi členskými štátmi. 

9. V prípade diplomatických a konzulárnych služieb ide o pomerne malé úspory, 
ale v iných oblastiach úspory môžu byť podstatne vyššie. Dá sa to uskutočniť 
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presunom právomocí rovnakého druhu na Brusel alebo jednoducho 
systematickým porovnávaní akcií všetkých krajín v záujme vyhnúť sa 
zdvojeniu. V oblasti výskumu napr. Únia každoročne vyčleňuje vysoké sumy, 
približne 8 miliárd, na jeden rámcový program. K tomu však treba pridať 
vnútroštátne náklady, o ktorých sa väčšinou rozhoduje bez toho, aby sa vedelo, 
čo robia susedia, čím dochádza k zdvojovaniu a zbytočnej konkurencii. 
Rovnaký problém existuje aj v rámci rozvojovej pomoci: súčet vnútroštátnych 
rozpočtov predstavuje sumu desaťkrát vyššiu ako rozpočet Spoločenstva 
a okrem toho tu je medzivládny rozpočet Európskeho rozvojového fondu. 
V teréne sa zástupcovia členských štátov a rôznych príslušných oddelení 
Komisie navzájom ignorujú a konkurujú si na úkor dobrého riadenia a navyše 
aj dobrej diplomacie. Zlé časy neumožňujú viac takéto plytvanie.

10. Ešte sľubnejšia je tabuizovaná oblasť obrany. Riziko zdvojenia činností medzi 
Európskou úniou a NATO, ktoré neustále zdôrazňujú naši priatelia 
Američania, by mohlo vyvolávať úsmev vzhľadom na rozmanité znásobovanie, 
ku ktorému dochádza medzi našimi národnými ozbrojenými silami. Našich 27 
armád má spolu 2 milióny uniformovaných osôb. Menej ako 5 % z nich sú takí, 
ktorí sú schopní uskutočniť „veľmi intenzívnu akciu“, ako sa diskrétne hovorí 
tomu, že sú schopní bojovať. Ako sa dá v roku 2010 odôvodniť toto navŕšenie 
rôznorodých niekedy moderných, ale často zastaraných prostriedkov, ktoré sú 
vždy duplicitné a náklady na ne sú neprimerané v porovnaní s potenciálnou 
účinnosťou, ktorá napokon nebude nikdy zmeraná? Afganské divadlo je 
krutým obrazom skutočných rozmerov porovnateľných vojenských 
spôsobilostí všetkých členov NATO.

11. Pred dvadsiatimi rokmi sa skončila studená vojna. „Mierové dividendy“ sme 
využili iba vo veľmi malej miere. Z našej strany Atlantického oceánu chýbajú 
„európske dividendy“. Nebývalá kríza všetkých našich rozpočtov je jedinečnou 
príležitosťou urobiť to, čo káže zdravý rozum, čo očakáva naša verejná mienka 
(prieskumy ukazujú, že spojenie obranných prostriedkov sa požaduje na celom 
kontinente) a čo navrhujú samotní vojaci, ktorí sú už 20 rokov zvyknutí na 
požiadavky medzinárodnej spolupráce: deľba úloh s NATO a medzi 
Európanmi na obranu Európy v dnešnom svete. Iba skutočná európska 
spolupráca nám umožní výrazné úspory v obrane bez ohrozenia našej 
bezpečnosti.

III. Veľká komplexnosť financovania európskych politík
12. Na rozdiel od toho, čo by sa dalo predpokladať, rozpočet Únie nie je jediný 

nástroj umožňujúci financovať európske politiky a navyše akcie spojené so 
spoločnými európskymi cieľmi. Existuje najmenej sedem kategórií zdrojov 
a každá má odlišné pravidlá.

13. Vlastný európsky rozpočet. Podľa Lisabonskej zmluvy sa schvaľuje na základe 
dohody medzi Radou a Parlamentom v súlade s osobitným spolurozhodovacím 
postupom. V roku 2010 predstavuje sumu 123 miliárd. Od roku 1988 sa 
rozpočet začleňuje do viacročného rámca, ktorý rozdeľuje výdavky do piatich 
kategórií. Súčasný rámec zahŕňa roky 2007 – 2013 a v roku 2010 sa uskutoční 
preskúmanie v polovici obdobia.
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14. Z Európskeho rozvojového fondu (ERF) sa financuje pomoc krajinám AKT. Je 
to medzištátny fond, ale je pomerne pod prísnou kontrolou Európskeho 
parlamentu. Všetci sa zhodujú na tom, že časom by sa mal začleniť do rozpočtu 
Spoločenstva, ale každé rotujúce predsedníctvo sa toho postupu rýchlo vzdá: 
kľúč na rozdelenie financovania medzi členské štáty je iný ako kľúč 
Spoločenstva a opätovné rokovanie o tomto kľúči sa dá zvážiť iba v rámci 
celkového prepracovania európskych financií.

15. Vlády sa pokúšajú reprodukovať tento typ postupu: použili ho skoro v tajnosti 
počas Európskej rady v marci 2010 na financovanie pomoci, ktorú EÚ sľúbila 
rozvojovým krajinám na boj proti skleníkovému efektu. Ale na rozdiel od ERF 
momentálne nejde o fond, ktorý má vytvorený štatút, pravidlá fungovania a 
demokratickej kontroly. Vlády sa dohodli iba vo všeobecnosti a stanovili výšku 
pomoci a jej rozdelenie medzi členské štáty – bez použitia rozpočtu 
Spoločenstva. 

16. Oficiálne príspevky členských štátov na financovanie európskych politík alebo 
inštitúcií. Ide o pomerne rozsiahlu a rôznorodú položku. Nachádza sa tu spolu:
- vnútroštátne spolufinancovanie tých programov Spoločenstva, ktoré to 

vyžadujú: najmä štrukturálne fondy, politika súdržnosti a najmä 
rámcový program výskumu.

- vnútroštátne financovanie, ktoré dopĺňa programy Spoločenstva alebo 
ho tieto programy dopĺňajú: financovanie vesmírnych programov 
agentúry ESA, príkladom je financovanie fungovania väčšiny 
európskych agentúr.

- výdavky štátov na akcie, ktoré sú súbežné s akciami Únie, sú variantom 
patriacim do tejto kategórie: ide o operácie na zachovanie mieru, kde 
civilné výdavky financuje európsky rozpočet podľa príslušných 
postupov, pričom každý štát je zodpovedný za svoje operačné vojenské 
výdavky. Treba poznamenať, že štáty, ktoré súhlasia s účasťou na 
takýchto operáciách, platia dvakrát ( zo svojho vnútroštátneho rozpočtu 
a svojou účasťou na spoločnom rozpočte), a k tomu treba pridať straty 
na ľudských životoch: ide o oblasť, kde existuje priestor na pokrok 
v oblasti solidarity v rámci Spoločenstva.

17. Vnútroštátne výdavky, ktoré prispievajú k realizácii spoločných európskych 
cieľov.
Je to nepochybne najobsiahlejšia kategória, pokiaľ ide o rozsah, ale ktorá sa dá 
zároveň najťažšie presne vymedziť. Pod „spoločnými európskymi cieľmi“ 
treba rozumieť oblasti, v ktorých je právna a finančná právomoc v zásade na 
vnútroštátnej úrovni, ale v ktorých majú všetky členské štáty rovnaké ciele: 
najlepším príkladom je lisabonská stratégia, plán energia – klíma 
a bezpečnostná stratégia Únie. 

18. Z dvoch dôvodov je veľmi dôležité vymedziť a vyhodnotiť tieto výdavky. 
Vzhľadom na skutočnosť, že je mimoriadne ťažké zvýšiť európsky rozpočet, 
ide o jediný prostriedok, pomocou ktorého je možné preveriť, ako sa dajú
financovať tieto hlavné ciele; správne využívanie týchto fondov prináša 
problém demokratickej kontroly, teda koordinácie medzi národnými 
parlamentmi, ktoré o nich rozhodujú a Európskym parlamentom, ktorý je 
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poverený monitorovaním dosahovania cieľov. 

19. Výdavky členských štátov v prospech občanov Únie, ktorí využívajú ich verejné 
služby.
Tento úplne nový problém nebol nikdy preskúmaný v rámci Spoločenstva. Už 
pred piatimi rokmi rozsudok Súdneho dvora vo veci Watts zohral úlohu 
rozbušky: Súdny dvor prikázal britskému NHS, aby francúzskej nemocnici 
zaplatil výdavky za chirurgický zákrok vykonaný na britskej občianke, ktorej 
nemohli poskytnúť primeranú liečbu v jej krajine. Táto právna validácia „práva 
na liečebnú turistiku“ mala taký dosah, že Španielsko, ktorého nemocničné 
služby obzvlášť využívajú jeho susedia, odmietlo návrh smernice, ktorá mala 
byť ďalším krokom v tejto oblasti. Tomuto problému sa však nedá večne 
vyhýbať. Tým skôr, že sa neobmedzuje iba na oblasť zdravia: keďže právo 
Spoločenstva zrušilo podmienku zdrojov, ktoré musel európsky občan 
preukázať, aby sa mohol zdržiavať v inej krajine Únie, o podieľaní sa na 
financovaní sociálnej pomoci sa bude musieť rokovať medzi štátmi, na 
dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva. 
Nepochybne bude potrebná určitá forma kompenzácie. Je lepšie o tom 
uvažovať a dohodnúť sa predtým, než by sa štáty ocitli v situácii, keď budú 
zavalené mnohými prípadmi.

20. Pôžičky EIB, z ktorých sa financujú projekty Spoločenstva, často ako doplnok 
európskych fondov. EIB je pôvodná inštitúcia vytvorená na základe Rímskej 
zmluvy, ale ktorej jedinými akcionármi sú členské štáty. EIB je významným 
finančníkom v oblasti investícií, o ktorých sa rozhoduje v Bruseli. V obdobiach 
rozpočtových problémov sa jej úloha ešte viac posilní.

21. V súčasnosti existuje iná kategória pôžičiek, ktoré niektoré členské štáty 
poskytujú iným členským štátom s finančnými ťažkosťami. Zmluva stanovila 
systém pomoci Únie štátom v mimoriadnymi finančnými ťažkosťami (článok 
122). Od gréckej krízy existuje v súčasnosti možnosť verejnej pôžičky, ktorú 
poskytnú niektoré vlády aj krajine z eurozóny, podľa rozdeľovacieho kľúča 
stanoveného podľa jednotlivých prípadov. Národné parlamenty boli požiadané, 
aby právne a politicky validovali rozhodnutie, keďže ide o prejav európskej 
solidarity a fungovania eurozóny, nesmie sa vylúčiť ani účasť Európskeho 
parlamentu. Ide o ďalšiu novú oblasť medziparlamentnej spolupráce.

IV. Nástroj koordinácie: medziparlamentná konferencia
22. Najrozšírenejší parlamentný postup v rozpočtovej oblasti v eurozóne rozlišuje 

orientačnú rozpravu, ktorá sa obvykle koná na jar, a samotné hlasovanie, ku 
ktorému dochádza na jeseň.

23. Prečo by sa národné parlamenty nemohli vyzvať, aby pred vlastnou 
orientačnou rozpravou uskutočnili spoločnú rozpravu? Dala by sa 
uskutočniť prostredníctvom videokonferencie: každý sa cíti lepšie doma 
a umožnilo by to ľahšie zmobilizovať vnútroštátnu tlač. 

 Ak by sa takáto rozprava uskutočnila, malo by to tri zásadné výhody.
- Rozprava by mala byť samozrejme založená na spoločných 

hospodárskych hypotézach: predpovede týkajúce sa HDP, výška 
úrokov, kurz eura, cena ropy atď. by mali byť rovnaké. Predstavuje to 
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výrazný pokrok v porovnaní sú súčasným postupom, kde si každý 
vyberá predpovede, ktoré mu uľahčujú výber. 

- Otvorenie národnej rozpravy o rozpočtových orientáciách pri 
zohľadnení európskeho rozmeru a výhľadu všetkých partnerov by 
predstavovalo výraznú ochranu pred pokušením uzavrieť sa do seba. 

- Bola by to samozrejme aj príležitosť na posúdenie a vzájomné 
porovnanie toho, ako si každý plní svoje európske záväzky, či už ide 
napr. o pakt stability a rastu alebo politiky spojené so stratégiou 2020. 
Jedinou sankciou alebo povzbudením by bola skutočnosť, že ostaní sa 
na to pozerajú.

24. Treba pripomenúť, že porovnávanie na národnej úrovni bolo začlenené do 
lisabonskej stratégie. Vlády sa však postavili proti tomu, aby sa zverejňovali 
údaje o individuálnej výkonnosti , pretože by to pre niektoré krajiny nebolo 
príliš lichotivé. Toto porovnanie, tento „benchmarking“, je pritom dôležitý 
nástroj. Mobilizácia parlamentov je najlepšou zárukou, že s porovnaním budú 
v širokej miere oboznámené médiá a verejná mienka. 

25. Tento druh rozpravy by bol prvým krokom k usporiadaniu rozdelenia 
financovania európskych politík medzi rozpočet Spoločenstva, vnútroštátne 
rozpočty a financovanie typu EIB. 
Zároveň by to bolo príležitosťou na úvahu o zavedení skutočnej demokratickej 
kontroly spolufinancovaných akcií. 

26. Pozrime sa na konkrétny prípad. Únia sa podieľa na určitej operácii na 
zachovanie mieru. Na základe právomocí udelených v Lisabonskej zmluve 
vysoká predstaviteľka koordinuje činnosť vojenských síl, ktoré sú platené 
štátmi, ktoré sa pre to dobrovoľne rozhodli, prostriedky na spoluprácu 
členských štátov a prostriedky príslušných oddelení Komisie. V prípade 
potreby môže pozastaviť rokovania o pomoci a dokonca aj obchodné rokovania 
Komisie s niektorou zo strán zúčastnených na konflikte. Zásah Únie môže teda 
byť globálny. Musí byť teda kontrolovaný a braný ako globálny. V súčasnosti 
národné parlamenty ani Európsky parlament nie sú schopní takto postupovať: 
každý sa obmedzuje na svoj pohľad na využívanie svojich vlastných 
rozpočtových prostriedkov.

27. Ako ďalší príklad poslúži skutočnosť, že znásobovanie prírodných katastrof 
viedlo Komisiu k tomu, aby skúmala vytvorenie európskej sily civilnej 
ochrany. Komisia sa zaoberá touto otázkou. Aj tu ide o zmes vnútroštátnych 
prostriedkov a prostriedkov Spoločenstva: kto bude kontrolovať čo? 

28. A ak niektoré členské štáty nadviažu spoluprácu medzi sebou v akejkoľvek 
oblasti, bude potrebné nájsť prostriedok na spojenie kontroly národných 
parlamentov s pohľadom zo strany Spoločenstva.

V. Za európsku finančnú konferenciu 
29. Naliehavé potreby po kríze povedú prirodzene k prijatiu určitého počtu 

pragmatických iniciatív bez toho, aby sa čakalo na súhrnné rokovanie. Ak 
nechceme, aby sa vytvorilo neprehľadné množstvo fondov, mechanizmov, 
čiastočných dohôd a kľúčov na rozdelenie, ktoré unikajú kontrole svojich 
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autorov a samozrejme politickej a mediálnej kontrole, bude treba urýchlene 
začať s týmto rokovaním.

30. Pokiaľ ide o finančný štatút Únie, bude treba uskutočniť dlhé, komplexné 
a politicky mimoriadne ťažké rokovanie. Na základe skúseností však vieme, 
ktorá metóda umožňuje riadiť komplexnosť európskeho rámca: je to forma 
konventu, t. j. schôdza zástupcov vlád a národných parlamentov so zástupcami 
inštitúcií Spoločenstva.

31. Posledné belgické predsedníctvo prijalo iniciatívu zvolať konvent o budúcnosti 
Európy a a schváliť jeho mandát: trvalo to desať rokov, ale Únia má teraz svoje 
nové inštitúcie. Budúce belgické predsedníctvo by mohlo zvolať európsku 
finančnú konferenciu s podobným zložením. Úlohou tejto konferencie by 
bolo navrhnúť celkovú politickú dohodu o rozdelení úloh medzi národné 
rozpočty a rozpočet Spoločenstva na financovanie európskych politík na 
základe systému zdrojov z rozpočtu Únie a celkovej demokratickej kontroly.
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