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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup
(2014/2005(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec 
(VFR) na roky 2014 – 2020 (KOM(2011)0398), zmenený 6. júla 2012 (COM(2012)0388), 
a na návrh Medziinštitucionálnej dohody (IIA) medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a o riadnom finančnom hospodárení 
(KOM(2011)0403),

 so zreteľom na svoj súhlas z 19. novembra 2013 s nariadením o VFR v súlade s článkom 
312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a na schválenie záverov dohody IIA v ten istý 
deň,

 so zreteľom na VFR a dohodu IIA, ktoré boli nakoniec prijaté 2. decembra 2013 
a uverejnené v Úradnom vestníku 20. decembra 2013,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom „Investovanie do budúcnosti: 
nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu 
Európu“1,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho 
výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 20202,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 
7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci3,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom 
finančnom rámci na roky 2014 – 20204,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o vzťahoch Európskeho parlamentu 
s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády5,

 so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0000/2014),

A. keďže dohoda o VFR na roky 2014 – 2020 bola výsledkom dlhých a náročných rokovaní, 
ktoré trvali dva a pol roka; keďže konečná politická dohoda by sa mohla dosiahnuť iba na 
najvyššej politickej úrovni medzi Parlamentom, predsedníctvom Rady a Komisiou;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s.89.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0360.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0078.
4 Prijaté texty, P7_TA(2013)0304.
5 Prijaté texty, P7_TA(2013)0599.
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B. keďže celková výška nového VFR (960 miliárd EUR v záväzkoch, 908 miliárd EUR 
v platbách v cenách z roku 2011), o ktorej rozhodla Európska rada a ktorú nakoniec 
schválil Parlament, predstavuje v porovnaní s finančným rámcom na roky 2007 – 2013 
zníženie záväzkov o 3,5 % a platieb o 3,7 %, a to aj napriek zvýšeniu právomocí EÚ na 
základe Lisabonskej zmluvy a rozšírenia Únie na 28 členských štátov; keďže táto výška 
nepostačuje na dosiahnutie politických cieľov a záväzkov EÚ, najmä v súvislosti so 
stratégiou Európa 2020;

C. keďže ročný rozpočet Komisie v nadchádzajúcich rokoch bude aj naďalej predstavovať 
približne 1 % HND EÚ, čo je výrazne pod stropom vlastných zdrojov vo výške 1,29 % 
HND EÚ pre záväzky a 1,23 % HND EÚ pre platby v súlade s rozhodnutím v roku 1992;

D. keďže vzhľadom na nemožnosť zmeny celkových položiek VFR, o ktorých rozhodla 
Európska rada, Parlament úspešne dohodol zahrnutie niekoľkých nových kľúčových 
ustanovení, ktoré prispejú k lepšiemu fungovaniu, konzistentnosti a transparentnosti 
nového finančného rámca a nového ročného rozpočtu EÚ, ktoré budú zodpovedať 
potrebám občanov EÚ a umožnia plné využitie stropov VFR; keďže tieto ustanovenia sa 
vzťahujú najmä na nové opatrenia týkajúce sa revízie VFR, flexibility, vlastných zdrojov, 
jednotnosti a transparentnosti rozpočtu EÚ;

E. keďže Parlament udelil súhlas s novým nariadením o VFR a 19. novembra 2013 schválil 
novú Medziinštitucionálnu dohodu po splnení podmienok stanovených v uznesení 
Parlamentu z 3. júla 2013 vrátane prijatia ďalších 11,2 miliárd EUR v platbách za rok 
2013;

F. keďže Rada nedosiahla žiadny pokrok vo veľmi potrebnej reforme súčasného systému 
financovania rozpočtu EÚ ani napriek ambicióznym návrhom predloženým Komisiou, 
ktorých cieľom je prekonať patovú situáciu zapríčinenú nedostatkami systému skutočne
vlastných zdrojov;

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že postup, ktorý viedol k uzatvoreniu 
dohody o VFR na roky 2014 – 2020 a politická rozprava o týchto rokovaniach poukázali 
na zreteľné nedostatky spoločnej vízie, pokiaľ ide o rozpočet EÚ, a nedostatočné využitie 
posilnenej úlohy a právomocí Parlamentu stanovených v Lisabonskej zmluve; domnieva 
sa, že je preto nanajvýš dôležité, aby sa z tejto správy vyvodili potrebné politické 
a inštitucionálne závery, ktoré môžu slúžiť ako základ pre prípravu budúcich rokovaní, 
najmä pokiaľ ide o revíziu VFR po voľbách, ktorú má Komisia začať pred koncom roku 
2016;

Politické aspekty

2. uznáva, že fiškálnou konsolidáciou, ktorej v súčasnosti čelia členské štáty, sa neuľahčilo 
uzatvorenie ambicióznejšej dohody o VFR na roky 2014 – 2020; vyjadruje však hlboké 
poľutovanie, že v dôsledku týchto rokovaní sa nezohľadňuje úloha rozpočtu EÚ ako 
dôležitého a spoločného politického nástroja na prekonanie súčasnej hospodárskej 
a sociálnej krízy, ako aj na koordinovanie a zvýšenie národného úsilia o oživenie rastu 
a vytváranie pracovných miest v celej EÚ;

3. je hlboko znepokojený skutočnosťou, že akákoľvek rozprava v Rade týkajúca sa rozpočtu 
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bola mnoho rokov otrávená logikou „spravodlivej návratnosti“; zdôrazňuje, že táto 
situácia do veľkej miery nastala v dôsledku súčasného systému financovania EÚ, v rámci 
ktorého 85 % príjmov pochádza z príspevkov členských štátov namiesto skutočne 
vlastných zdrojov; domnieva sa, že pri takomto systéme sa kladie neprimeraný dôraz na 
čistú bilanciu jednotlivých členských štátov a vedie to k postupnému zavádzaniu zložitých 
a nepriehľadných zliav a ďalších korekčných mechanizmov určených na financovanie 
rozpočtu EÚ;

4. je presvedčený, že táto logika zvíťazila aj pri uzatváraní dohody o VFR v Európskej rade 
8. februára 2013; považuje za poľutovaniahodné, že to má vplyv na skutočnosť, že v tom 
čase boli stanovené príspevky členských štátov, najmä z poľnohospodárskej politiky 
a politiky súdržnosti; vyjadruje poľutovanie najmä nad zoznamom osobitných príspevkov 
a „darov“ poskytnutých v priebehu rokovaní medzi predstaviteľmi štátov a vlád, ktoré nie 
sú založené na objektívnych a overiteľných kritériách, ale v ktorých sa skôr odráža 
vyjednávacia sila členských štátov, ktoré sa snažia zabezpečiť svoje národné záujmy a 
maximalizovať svoj čistý zisk; kritizuje nedostatočnú transparentnosť pri uzatváraní tejto 
dohody;

5. dôrazne odmieta tento čisto účtovný pohľad na rozpočet EÚ, pri ktorom sa ignoruje 
európska pridaná hodnota, je v rozpore so zásadou solidarity EÚ a pri ktorom sa 
podceňuje súčasná a potenciálna úloha rozpočtu EÚ pri posilnení riadenia hospodárstva; 
zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je prevažne investičný rozpočet so silným pákovým efektom a 
katalyzátor pre rast a zamestnanosť v rámci Únie; domnieva sa preto, že je 
poľutovaniahodné, že niektoré členské štáty považujú národné príspevky do rozpočtu EÚ 
výlučne za náklady, ktoré treba minimalizovať;

6. konštatuje, že Európska rada uplatnila pri rozhodovaní o celkovej výške VFR na roky 
2014 – 2020 prístup zhora nadol, pri ktorom sa na druhej strane poukazuje na 
znepokojujúci rozpor medzi politickými záväzkami EÚ, ktoré prijala Európska rada, a jej 
neochotou, pokiaľ ide o ich primerané financovanie; na druhej strane sa domnieva, že toto 
rozhodnutie by malo byť založené na procese zdola nahor, ktorý je výsledkom dôkladného 
posúdenia finančných potrieb EÚ a politických cieľov stanovených vo viacročných 
programoch a politikách EÚ ustanovených zákonom;

7. je preto presvedčený, že akémukoľvek rozhodnutiu o finančnom rámci by mala 
predchádzať (a mala by byť na ňom založená) skutočná politická rozprava o úlohe, funkcii 
a pridanej hodnote rozpočtu EÚ, a o jeho zlučiteľnosti s politickými a operačnými cieľmi 
pridelenými Únii; domnieva sa, že v záujme odstránenia rozdielov medzi odlišnými 
predstavami o tom, čo znamená rozpočet EÚ a čo sa ním môže dosiahnuť, by sa táto 
rozprava mala zorganizovať včas a za účasti troch inštitúcií EÚ a všetkých národných 
parlamentov, ako aj na najvyššej politickej úrovni v členských štátoch;

8. okrem toho je presvedčený, že reálny pokrok sa môže dosiahnuť len na základe dôkladnej 
reformy financovania rozpočtu EÚ, ktorého výsledkom by mal byť skutočný, jasný, 
jednoduchý a spravodlivý systém vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že by to malo viesť 
k zavedeniu jedného alebo viacerých nových vlastných zdrojov, ktoré prispejú 
k výraznému zníženiu podielu príspevkov do rozpočtu EÚ založenému na HND, a tým aj 
k menšiemu zaťaženiu štátnych pokladníc; znovu pripomína svoj pevný záväzok týkajúci 
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sa procesu, ktorý povedie k reforme súčasného nespravodlivého, netransparentného a 
zložitého systému vlastných zdrojov;

Inštitucionálne otázky

9. pripomína, že Parlament bol prvou inštitúciou EÚ, ktorá predstavila svoju víziu VFR na 
roky 2014 – 2020 a potrebu reformy financovania rozpočtu EÚ vrátane správy svojho 
špecializovaného výboru SURE z júna 2011; domnieva sa, že touto správou sa poskytujú 
Komisii účinné usmernenia týkajúce sa vypracúvania jej vlastných návrhov o VFR 
a vlastných zdrojov, a oceňuje pravidelný politický dialóg nastolený medzi oboma 
inštitúciami v každej fáze prípravy tejto správy; poukazuje na zjavné výhody, ktoré pre 
Parlament predstavuje včasná príprava akýchkoľvek rokovaní o VFR;

10. pripomína, že podľa článku 312 ZFEÚ Rada jednomyseľne prijala nariadenie o VFR po 
získaní súhlasu Parlamentu, zatiaľ čo všetky tri inštitúcie EÚ prijmú akékoľvek opatrenia 
potrebné na zjednodušenie jeho prijatia; preto poznamenáva, že v zmluve sa nestanovuje 
žiadny konkrétny postup pre účasť Parlamentu na rokovaniach o VFR, a že tieto postupy 
boli následne uvedené do praxe prostredníctvom série opatrení ad hoc schválených na 
politickej úrovni na podnet Parlamentu;

11. považuje za poľutovaniahodné, že pred prijatím dohody o VFR Európskou radou dňa 
8. februára 2013 neprebehli medzi Parlamentom a Radou žiadne zmysluplné rokovania; 
domnieva sa, že početné zasadnutia jeho rokovacej skupiny a následných predsedníctiev 
Rady v rámci príslušných zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, a jeho účasť na 
neformálnych zasadnutiach Rady týkajúcich sa VFR, zabezpečili iba výmenu informácií 
medzi Radou a Parlamentom, ktorá však nemala žiadny vplyv na charakter, harmonogram 
alebo obsah rokovaní v rámci Rady; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že jeho 
pozície boli v rámci delegácií Rady do veľkej miery opomenuté alebo nesprávne 
pochopené;

12. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že aj napriek dôrazným námietkam Parlamentu 
obsahovali všetky následné rokovacie rámce predložené jednotlivými predsedníctvami 
Rady a v konečnom dôsledku aj dohoda Európskej rady o VFR z 8. februára 2013 značné 
množstvo legislatívnych prvkov, o ktorých by sa malo rozhodovať v rámci riadneho 
legislatívneho postupu; zdôrazňuje, že zákonom stanovená jednomyseľnosť v Rade, 
pokiaľ ide o nariadenie o VFR, by sa mohla dosiahnuť len prostredníctvom obmedzenia 
určitých významných politických zmien v odvetvových politikách EÚ, čím by sa 
zamedzilo výsadám Parlamentu v rámci spolurozhodovania, čo je v jasnom rozpore so 
zmluvami;

13. poznamenáva, že skutočné rokovania o nariadení o VFR a dohode IIA sa začali až v marci 
2013, zatiaľ čo vyjednávači Rady považovali dohodu Európskej rady o VFR za jediný 
referenčný bod bez akéhokoľvek priestoru na diskusiu; zdôrazňuje, že tento postoj viedol 
k neprijateľnej snahe o vylúčenie určitých tém z rokovaní, v dôsledku čoho sa Parlament 
aj na najvyššej politickej úrovni musel zasadzovať za rokovania „spolurozhodovacieho 
typu“ v súvislosti s každým článkom nariadenia o VFR/dohody IIA;

14. pripomína, že závery Európskej rady sa musia považovať za usmernenia na rokovanie pre 
Radu a v žiadnom prípade nie sú hranicami, ktoré nie je možné prekročiť pri rokovaniach 
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s Parlamentom; žiada, aby sa do záverov Európskej rady zahrnul štandardný vzorec, ktorý 
sa odvoláva na ustanovenia článku 15 ods. 1 ZFEÚ;

15. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rovnaký problém ovplyvnil rokovania 
o viacročných programoch EÚ, najmä v poľnohospodárskej politike a politike súdržnosti; 
konštatuje, že Rada pri niekoľkých príležitostiach dokonca odmietla poukázať na „aspekty 
súvisiace s VFR“ týchto právnych základov; zdôrazňuje značné úsilie a čas, ktoré 
Parlament potreboval na zabezpečenie toho, aby sa ďalej rokovalo o všetkých bodoch 
právnych základov, o ktorých sa v Rade a Parlamente rozhodovalo prostredníctvom 
spolurozhodovacieho postupu; s uspokojením poznamenáva, že vyjednávači Parlamentu 
nakoniec úspešne napadli niektoré časti dohody Európskej rady;

16. poznamenáva, že Parlament nakoniec na základe rozhodnutia Európskej rady nenapadol 
údaje o VFR (celková výška a rozdelenie podľa okruhu), pričom uznal mimoriadne ťažkú 
hospodársku a finančnú situáciu, ktorá panovala v čase tohto rozhodnutia; zdôrazňuje 
však, že táto skutočnosť by sa v žiadnom prípade nemala vnímať ako precedens a znovu 
pripomína svoj postoj, že údaje o VFR a každá ďalšia časť príslušnej politickej dohody 
Európskej rady musia byť predmetom rokovaní s Parlamentom;

17. zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zlepšiť spôsoby akýchkoľvek budúcich rokovaní 
o VFR s cieľom predísť zablokovaniu a ušetriť cenný čas a zdroje v priebehu rokovaní; 
domnieva sa, že tieto spôsoby by mali viesť k dohode na najvyššej politickej úrovni, v 
ktorej by sa mali zohľadniť nedostatky nedávnych rokovaní a plne zabezpečiť úloha a 
výsady Parlamentu stanovené v Zmluve o EÚ; domnieva sa, že tento postup by mal byť 
nakoniec zakotvený aj v samotnej dohode IIA ako v prípade rozpočtového postupu;

18. je presvedčený, že zásada jednomyseľnosti v Rade znamená, že táto dohoda predstavuje 
najnižší spoločný menovateľ založený na potrebe zabrániť vetu jedného členského štátu; 
zdôrazňuje, že prechod na hlasovanie za nariadenie o VFR kvalifikovanou väčšinou by 
bol v súlade nielen s bežným legislatívnym postupom, ktorý sa používa na prijatie 
prakticky všetkých viacročných programov EÚ, ale aj s ročným postupom pre prijímanie 
rozpočtu EÚ; domnieva sa, že to možno dosiahnuť prostredníctvom „preklenujúceho“ 
ustanovenia podľa článku 312 a že táto otázka by sa v prípade budúcej revízie zmluvy 
mala opätovne preskúmať; 

VFR 2014 – 2020: ďalší postup

19. vyhlasuje svoj zámer zabezpečiť, aby sa všetky nové ustanovenia, ktoré boli úspešne 
zahrnuté do nariadenia o VFR a dohody IIA, v plnej miere používali v rámci ročného 
rozpočtového postupu; očakáva, že Rada sa nebude snažiť o zavádzanie obmedzeného 
výkladu týchto ustanovení, najmä pokiaľ ide o povahu a rozsah pôsobnosti všetkých 
osobitných nástrojov;

20. osobitný dôraz kladie na nové pravidlá flexibility, ktoré by mali umožniť maximálne 
využitie príslušných stropov VFR pre záväzky a platby; zdôrazňuje, že prax 
predchádzajúcich finančných rámcov, v rámci ktorej zostal ročný rozpočet EÚ hlboko pod 
stropmi VFR, najmä v prípade platby rozpočtových prostriedkov, už nie je udržateľná;

21. pripomína, že nasledujúca Komisia, ktorej funkčné obdobie začne po voľbách do 
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Európskeho parlamentu v roku 2014, zavedie do konca roka 2016 povinné preskúmanie a 
revíziu VFR na roky 2014 – 2020; zdôrazňuje skutočnosť, že preskúmanie/revízia doložky 
o VFR po voľbách bola jednou z hlavných požiadaviek Parlamentu v rokovaniach o VFR 
na základe potreby umožniť nasledujúcej Komisii a Parlamentu prehodnotiť politické 
priority EÚ, v dôsledku čoho by VFR znovu nadobudol demokratickú legitimitu; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby nasledujúci Parlament včas stanovil politické priority, na 
ktoré bude v druhej polovici nasledujúceho VFR potrebné vyčleniť viac investícií;

22. zdôrazňuje, že v návrhoch Komisie na revíziu VFR by sa mali plne zohľadniť najnovšie 
makroekonomické plány a zahrnúť do nich dôkladné posúdenie fungovania všetkých
osobitných nástrojov, najmä globálnych rezerv pre záväzky a platby; pripomína, že tento 
proces nebude mať negatívny vplyv na žiadne predbežne pridelené vnútroštátne rámce; 

23. vyzýva preto nasledujúci Európsky parlament, aby voľbu navrhovaného kandidáta na 
predsedu Komisie podmienil dôrazným a jednoznačným záväzkom vykonať túto doložku 
o preskúmaní/revízii a nadviazať skutočný a rozsiahly dialóg o jej obsahu; 

24. je pevne presvedčený, že skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje predstavuje 
jedinečnú príležitosť na prekonanie patovej situácie, ktorá vznikla počas reformy 
súčasného systému vlastných zdrojov; očakáva, že výrazne prispeje k pochopeniu 
nedostatkov súčasného systému a prínosov vyplývajúcich z dôkladnej a komplexnej 
reformy a zo zavedenia nových a skutočne vlastných zdrojov, ktoré môžu výrazne znížiť 
podiel príspevkov HND do rozpočtu EÚ;

25. pripomína, že skupina na vysokej úrovni nariadila preskúmať všetky aspekty reformy 
systému vlastných zdrojov; dôrazne sa zaväzuje prostredníctvom svojich troch zástupcov 
intenzívne pracovať na všetkých fázach tohto procesu a doviesť ho do úspešného konca; 
spolieha sa na rovnaké vlastníctvo Rady a záväzok podieľať sa na tomto procese; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť informovanosť o danej problematike aj medzi 
národnými parlamentmi; zdôrazňuje, že zistenia a závery tejto skupiny na vysokej úrovni 
by mali byť pripravené včas, aby ich bolo možné zvážiť počas preskúmania/revízie VFR 
v roku 2016 s cieľom pripraviť pôdu pre možné reformy, aby ich bolo možné realizovať 
do nasledujúceho viacročného finančného rámca;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext 

Viacročné finančné plánovanie EÚ bolo prvýkrát zavedené v roku 1988 s cieľom prekonať 
rozpočtovú krízu EÚ koncom 70. a 80. rokov 20. storočia. Tieto krízy často viedli 
k otvorenému konfliktu medzi Radou a Parlamentom, v dôsledku čoho neboli prijaté ročné 
rozpočty EÚ v rokoch 1980, 1985, 1986 a 1988, až kým rozpočtový rok nebol v plnom prúde.

Nastavením maximálnych ročných súm („stropov“) pre výdavky EÚ ako celok (v prípade 
záväzkov aj platieb), ako aj stropov pre výdavkov EÚ na politické oblasti („okruhy“) je 
hlavným cieľom viacročného finančného rámca (VFR) zabezpečiť veľkú mieru 
predvídateľnosti, systematický rozvoj výdavkov v súlade s politickými prioritami EÚ 
a zároveň dodržiavať limity stropov pre vlastné zdroje Únie. Stropy pre vlastné zdroje boli 
stanovené od roku 1992 (EÚ 12) vo výške 1,23 % HND EÚ (v platbách) a odvtedy neboli 
revidované.

Z historického hľadiska boli prijaté ročné rozpočty EÚ pod celkovými stropmi VFR.

Zatiaľ čo Rada, Európsky parlament a Komisia schválili VFR prostredníctvom prijatia 
Medziinštitucionálnej dohody až do nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy, v 
Lisabonskej zmluve sa sformalizovala prax viacročného finančného plánovania, pričom sa v 
nej uvádza, že VFR musí byť odteraz stanovený v nariadení Rady na obdobie najmenej 
piatich rokov (článok 312 ZFEÚ). Na jeho prijatie sa uplatňuje mimoriadny legislatívny 
postup, pričom Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu. 
Lisabonská zmluva umožňuje prijatie dohody IIA, ktorou sa dopĺňa nariadenie o VFR.

Najdôležitejšie body rokovaní o VFR na roky 2014 – 2020 možno zhrnúť takto:

16. 6. 2010: vytvorenie výboru SURE Európskeho parlamentu

8. 6. 2011: EP prijal správu výboru SURE s názvom „Investovanie do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu“

29. 6. 2011: návrh Komisie na VFR na roky 2014 – 2020 a novú dohodu IIA, po ktorom 
nasledovalo 60 legislatívnych návrhov zahŕňajúcich všetky viacročné výdavkové programy

6. 7. 2012: aktualizovanie návrhu Komisie na nový VFR

24. 5. 2012: prvý rokovací rámec Rady

23. 10. 2012: predbežná správa EP (uznesenie EP v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku 
postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020)

23. 11. 2013: počas novembra 2012 sa na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady nepodarilo 
dosiahnuť dohodu

8. 2. 2013: závery Európskej rady o VFR

13. 3. 2013: uznesenie EP o záveroch EK, po ktorom nasledovali medziinštitucionálne 
rokovania

27. 6. 2013: politická dohoda o VFR, po ktorej nasledovalo uznesenie EP z 3. júla, ktorým sa 
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schvaľuje politická dohoda o VFR

19. 11. 2013: „formálne“ schválenie VFR Európskym parlamentom 

2. 12. 2013: formálne prijatie nariadenia o VFR a dohody IIA

Pôvodný návrh/rokovacia pozícia Európskeho parlamentu

Pozícia Európskeho parlamentu k úrovni a ambíciám VFR bola najprv definovaná v osobitnej 
správe výboru SURE z 8. júna 2011 s názvom „Investovanie do budúcnosti: nový viacročný 
finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu“, v ktorej sa 
vzhľadom na ambiciózne ciele Únie na nadchádzajúce roky považovalo za potrebné zvýšiť 
celkový strop VFR (záväzky a platby) minimálne o 5 % v porovnaní so stropmi za rok 2013. 
Európsky parlament trval na väčšej koncentrácii zdrojov do oblastí, kde sa podnecuje rast 
a konkurencieschopnosť, pričom financovanie politiky súdržnosti by v rokoch 2007 – 2013 
malo zostať aspoň na rovnakej úrovni. Pokiaľ ide o výdavky na poľnohospodárstvo, mali by 
sa zachovať prostriedky vyčlenené v roku 2013. Európsky parlament stanovil na základe 
politického mandátu uvedeného v správe výboru SURE svoju rokovaciu pozíciu v predbežnej 
správe o VFR z 23. októbra 2012. 

Pri vyhlásení svojho zámeru uskutočniť dôkladné rokovania s Radou o každom článku 
nariadenia o VFR a príslušnej dohody IIA Parlament stanovil 4 hlavné body rokovania: 
flexibilitu, revíziu po voľbách, vlastné zdroje a jednotu rozpočtu. Súčasťou pozície 
Európskeho parlamentu bolo zároveň aj množstvo ďalších otázok.

I. V kontexte všeobecnej fiškálnej úvahy v členských štátoch sa Európsky parlament 
nakoniec rozhodol, že nenapadne celkové sumy (celkové stropy pre záväzky a platby za celé 
obdobie), ktoré predstavitelia štátov a vlád jednomyseľne schválili. Nenapadol sumy podľa 
okruhov, ktoré sa mierne orientovali na rast, zamestnanosť a budúce investície (okruh 1). 
Tento súhlas bol však okrem iného podmienený tým, že schválené stropy VFR pre viazané 
a platobné rozpočtové prostriedky by sa mohli použiť v plnom rozsahu pri zostavovaní 
ročných rozpočtov. Parlament preto navrhol nový prístup k flexibilite. Domnieva sa, že 
navrhovaný VFR by nebolo možné riadiť bez „maximálne možnej flexibility“ čo je pojem, 
ktorý bol uvedený, ale nerozvinutý v záveroch Európskej rady.

Stanovená potreba prenesenia nevyužitých rezerv medzi jednotlivými okruhmi a rokmi bola 
zhmotnená prostredníctvom inovačných návrhov Parlamentu na stanovenie globálnych 
rezerv pre platby a záväzky. Ostatné mechanizmy flexibility, ktoré presadzuje Parlament, 
zahŕňali rozsah a presné stanovenie osobitných nástrojov, mimoriadne rezervy, úpravy 
spojené s plnením atď. Sú uvedené a stručne opísané v tabuľke uvedenej nižšie.

Vzhľadom na to, že navrhované stropy pre VFR na roky 2014 – 2020 sú vyššie ako číselné 
údaje na roky 2007 – 2013 súvisiace (len) s platobnými rozpočtovými prostriedkami, 
pomocou príslušného vykonávania prípadne schválených mechanizmov flexibility je stále 
možné vyššie plnenie rozpočtu v rokoch 2014 – 2020 než v období 2007 – 2013.

II. Prijatie súm Európskej rady by takisto malo byť v súlade s dôraznou žiadosťou 
Európskeho parlamentu o zavedenie ustanovenia o revízii po voľbách, ktorá je v rozpore so 
súčasným preskúmaním, keďže Európsky parlament usúdil, že nemôže slepo prijať úsporný 
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rozpočet na obdobie siedmich rokov a zaviazať tak nasledujúci Parlament a Komisiu, ako aj 
ich nástupcov. Parlament v záujme lepšieho zosúladenia volebného a rozpočtového 
harmonogramu a schopnosti reagovať na nový hospodársky rozvoj navrhol konkrétne 
spôsoby definovania ustanovenia o revízii (rozsah pôsobnosti, načasovanie, použitie 
preklenovacieho ustanovenia na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou atď.).

III. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, Parlament podporil ambiciózne legislatívne návrhy 
Komisie a presadzoval jasný plán opätovného prechodu na skutočný, jasný, jednoduchý 
a spravodlivý systém vlastných zdrojov, ktorý ponúka záruky za rozhodovanie a 
demokratickú kontrolu nevyhnutnú pre všetky verejné rozpočty. Medzi navrhované medzníky 
patrilo zníženie výšky príspevkov vychádzajúcich z HND na 40 % rozpočtu EÚ, úplný alebo 
čiastočný prenos príjmov z dane z finančných transakcií v rámci posilnenej spolupráce do 
rozpočtu EÚ, reforma vlastných zdrojov z DPH, zníženie vybranej sumy tradičných vlastných 
zdrojov na 10 % súm, ktoré vybrali členské štáty, a postupné vyradenie existujúcich zliav 
a iných korekčných mechanizmov.

IV. Pokiaľ ide o jednotnosť rozpočtu a transparentnosť, Parlament trval na zásade, aby sa 
všetky výdavky a príjmy vyplývajúce z rozhodnutí, ktoré prijali inštitúcie EÚ alebo ktoré boli 
prijaté v ich mene, zahrnuli do rozpočtu EÚ spolu s komplexným prehľadom finančných 
dôsledkov všetkých opatrení a nástrojov EÚ vrátane opatrení EÚ, ktoré prijali členské štáty 
v rámci posilnenej spolupráce alebo konkrétnej zmluvy.

Predbežnou podmienkou Parlamentu na základe údajov Európskej rady pre začatie rokovaní 
bolo, aby Komisia predložila návrh opravného rozpočtu až do stropu platieb na rok 2013 
s cieľom pokryť čo najviac žiadostí o platbu za rok 2013 ešte pred začiatkom nového obdobia 
a zabrániť tomu, aby výška platieb stanovených na obdobie 2014 – 2020 zahŕňala aj 
neprimeraný podiel žiadostí o platbu z predchádzajúceho obdobia. Parlament v priamej 
nadväznosti na nedávnu krízu rozpočtových platieb EÚ navrhol množstvo ustanovení 
zameraných na riešenie problematiky platieb, ako je napríklad možné opätovné využitie 
prebytku uvedené v tabuľke.

Ďalšou dôležitou otázkou bolo zabrániť prednostnému právu spolurozhodovacích právomocí 
Európskeho parlamentu, keďže závermi Európskej rady z 8. februára 2013 sa prekročila 
hranica medzi kľúčovými problémami VFR a prvkami patriacimi do postupov o spoločnom 
rozhodovaní. Ide o prvú skúsenosť s vykonávaním ustanovení Lisabonskej zmluvy o VFR.

Počas rokovaní sa na žiadosť Európskeho parlamentu riešilo aj množstvo ďalších otázok 
týkajúcich sa VFR alebo ročného rozpočtového postupu, alebo niektoré konkrétne otázky, 
ktoré predložili špecializované výbory (PECH, CONT, AFET, FEMM atď.). Uvádzajú sa 
v nasledujúcej tabuľke.

Podrobná pozícia Parlamentu k týmto prvkom bola predložená v rôznych správach, ktoré 
Parlament prijal ešte pred prijatím záverov Európskej rady z 8. februára. So zreteľom na 
rokovania boli definované v pracovnom dokumente spravodajcov1, ktorí predložili konkrétne 
zmeny znenia návrhov Komisie. Sú opísané nižšie.

                                               
1 „Pracovný dokument VFR – IIA, ktorý predložil rokovací tím Európskeho parlamentu“ (INSERT LINK)
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Žiadosť EP Opis/Cieľ

4 hlavné oblasti

Flexibilita:

Všeobecný cieľ: poskytnúť rozpočtovému orgánu počas ročného postupu 

flexibilitu, zaistiť realizovateľnosť VFR a umožniť prípadné plné využitie 

schválených stropov

– celková rezerva 
rozpočtových 
prostriedkov

Automatický, neobmedzený prevod medzi rokmi 

mimorozpočtových/nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov, ktoré zostali pod 

stropom, s cieľom umožniť prípadné dočerpanie rozpočtových prostriedkov 

v prípade oneskoreného vykonávania.

– celková rezerva 
viazaných 
rozpočtových 
prostriedkov

Rovnaký mechanizmus pre záväzky s cieľom zjednodušiť financovanie nových 

priorít a potrieb a v plnej miere využiť celkový strop VFR

– osobitné nástroje

Väčšia flexibilita pre ich využívanie a mobilizáciu (ročná suma, príslušné platby, 

neobmedzené prenesenie nevyčerpaných súm) s cieľom získať dostatočné zdroje 

a flexibilitu pri riešení všetkých súvisiacich nepredvídateľných udalostí 

– mimoriadna rezerva
Ako doplnok k ostatným nástrojom flexibility v prípade, že sa preukáže, že nie je 

dostatočná na uspokojenie vznikajúcich potrieb (žiadna kompenzácia).

– využitie prebytku

Najmä pre platby s cieľom predísť situáciám, keď dôjde k potrebe ďalšej platby,

pričom sa členským štátom zároveň vrátia mimoriadne zdroje EÚ na strane 

príjmov z dôvodu zníženia ich príspevku do HND

– úpravy platieb 
spojených s 
vykonávaním

Vyriešiť všetky zmeny implementačných modelov a skutočných profilov 

vyplácania v kontexte ročného rozpočtového postupu

– pružnosť legislatívy Povoliť odchýlku od programov schválených finančných rámcov o 10 %

– zvýšená flexibilita 
/aktualizácia/úprava/r
evízia podľa novej 
typológie

Zjednodušiť a sprehľadniť rôzne spôsoby úpravy/odchýlky od VFR v závislosti 

od toho, či to má vplyv na celkové stropy, prostredníctvom vhodných 

rozhodujúcich opatrení

Revízia po voľbách
Stanovenie doložky o neskoršom revidovaní s cieľom umožniť novozvolenému 
EP a novej Komisii vyjadriť sa k stropom VFR uplatniteľným počas ich 
volebného obdobia, so zreteľom na novú hospodársku situáciu

Jednotnosť a 
transparentnosť

Predísť akémukoľvek financovaniu mimo rozpočtu a zabezpečiť jasný prehľad 

všetkých prostriedkov mobilizovaných EÚ alebo v jej mene 

Vlastné zdroje Definovať spôsob návratu k systému skutočne vlastných zdrojov

Ostatné body

Rozsiahle projekty: 
Galileo, ITER, 
Copernicus

Nie sú zahrnuté v rámci celkového stropu pre VFR, ale v prípade prekročenia 

nákladov priamo prideľovať ich rozpočtové prostriedky

Platby a nesplatené 
záväzky:

Všeobecným cieľom bolo poskytnúť rozpočtovému orgánu nástroje ako 

východisko z nedávnej krízy rozpočtových platieb
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– odôvodnenie 
rozdielov pomocou 
odhadov COM

Predísť plošným a/alebo svojvoľným škrtom, ktoré nezodpovedajú reálnej 

situácii vykonávania rozpočtu a prognózam výdavkov, ktoré poskytli orgány 

členských štátov (v rámci spoločného riadenia)

– potvrdenie prognóz 
platieb

Odstrániť rozdiely medzi odhadmi platobných nárokov vnútroštátnych orgánov 

v rámci spoločného riadenia a rozpočtovými prostriedkami EÚ, ktoré navrhla 

Rada na ich preplatenie

– nakladanie s 
príspevkami 
členských štátov do 
národných rozpočtov

Lepší odhad príspevkov členských štátov do národných rozpočtov v súlade s 

verejnými účtovnými normami s cieľom predísť tomu, aby výška rozpočtu EÚ 

v platbách bola premenná pre národný cieľový deficit a dlh

– pravidelné 
zasadnutia a 
informácie

Podporiť diskusiu a zvyšovanie informovanosti o potrebe platieb a vytvoriť 

spoločný základ pre EP a Radu, aby mohli vypracovať svoje pozície k rozpočtu 

EÚ

– akčný plán 
o nesplatených 
záväzkoch

Má obsahovať priebežné zvyšovanie nezaplatených (nesplatených) záväzkov

SZBP
Viac kontroly (predkladanie väčšieho množstva správ bez výnimky) 

a transparentnosti (podrobnejšia nomenklatúra) pre EP

Administratívne 
výdavky

Zverejnenie výsledného cieľa -5 %, pokiaľ ide o súbežné rokovania o služobnom 

poriadku

Správne finančné 
hospodárenie:

Zlepšiť kontrolu rozpočtu, predkladanie správ a zodpovednosť za rozpočet EÚ

– národné vyhlásenia 
o hospodárení 

Stimulovať vydávanie nových vnútroštátnych vyhlásení o spravovaní fondov EÚ

– medzinárodné 
organizácie 

Zabezpečiť prenos všetkých relevantných informácií a dokumentácie týkajúcich 

sa fondov EÚ, ktoré vyčerpali medzinárodné organizácie

– hodnotenie 
Článok 318 ZFEÚ o hodnotiacej správe s cieľom zamerať sa na stratégiu Európa 

2020 z dôvodu vnútorného rozmeru

Vyhlásenie o 
synergiách, lepšie 
využívanie výdavkov

Nezávislé posúdenie na účely stanovenia možných synergií, spoločného 

využívania zdrojov a úspory nákladov na úrovni každej vlády (EÚ, vnútroštátnej 

a regionálnej úrovni)

Trvanie

VFR na roky 2014 – 2020 sa má považovať za prechodné riešenie k 5 alebo 5+5 

ročnému obdobiu s cieľom zosúladiť dĺžku VFR s funkčným obdobím inštitúcií, 

čím sa zvýši demokratická zodpovednosť

Agentúry

Postup na lepšie zosúladenie legislatívnych a rozpočtových rozhodnutí 

týkajúcich sa agentúr (ich zakladania, rozšírenia úloh), a to aj počas 

legislatívnych rokovaní

ERF Zahrnutie do rozpočtu EÚ

Rodová rovnosť

V prípade potreby začleniť rodové prvky so zreteľom na spôsob, ako sa 

celkovým finančným rámcom Únie prispieva k zvýšeniu rodovej rovnosti (a 

zabezpečuje sa rovnosť mužov a žien).

Rybárske dohody
Vyššia účasť zástupcov EP na rokovaniach o medzinárodných dohodách o 

rybolove so zreteľom na právomoci Parlamentu v oblasti rybárskych dohôd
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Ostatné oblasti 
uvedené v prílohe 
dohody IIA 

Zameranie sa na zjednodušenie ročného rozpočtového postupu (vrátane 

flexibilného pragmatického harmonogramu pre bezproblémový priebeh ročného 

postupu)

Rokovania a pracovné metódy

Pokiaľ ide o zabezpečenie spoločného rozvoja, vlastníctvo a oznámenie pozícií a stratégie 
Európskeho parlamentu, opatrenia prijaté v rámci Európskeho parlamentu zahŕňali:

- Včasné zriadenie dočasného výboru SURE zloženého z členov výboru BUDG 
a špecializovaných výborov. Európsky parlament prijal svoju pozíciu o VFR ešte pred 
uverejnením návrhu Komisie nie ako reakciu naň, ale v záujme zabezpečenia maximálneho 
vplyvu.

- Pravidelné zasadnutia kontaktnej skupiny pre VFR, ktorým predsedal predseda 
Európskeho parlamentu, na ktorých bol prítomný rokovací tím výboru BUDG, politické 
skupiny a podľa potreby predsedovia ostatných výborov, umožnili plodnú výmenu informácií 
a spoločné vypracovanie pozícií Európskeho parlamentu.

- Spoloční spravodajcovia pre rokovania o VFR a OR, na ktorých sa zúčastnili mnohé 
politické skupiny, znovu uľahčili rozvoj tohto prístupu, ktorý Európsky parlament výrazne 
podporil.

- Vyjednávacia skupina pre VFR zložená z predsedu výrobu BUDG a spravodajcov pre VFR 
a OR, pravidelne zasadala a pravidelne pozývala zástupcov ostatných politických skupín.

- Spravodajcovia pre VFR navštívili špecializované výbory a každý mesiac pozvali na 
zasadnutie spravodajcov špecializovaných výborov pre VFR s cieľom informovania a výmeny 
názorov, pričom zohľadnili čo najviac rôznych výborov v Európskom parlamente.

Na tieto zasadnutia nadväzovali schôdze na každej relevantnej administratívnej úrovni 
s cieľom podporiť proces prijímania politických rozhodnutí.

Pred prijatím záverov Európskej rady z 8. februára 2013 a začiatkom formálnych 
a neformálnych stretnutí počas rokovaní (trialógy, politické rokovania atď.) opatrenia 
týkajúce sa súčinnosti Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií zahŕňali:

- stretnutia zástupcov všetkých troch predsedníctiev Rady (Poľska, Dánska a Cypru) 
a zástupcov Európskeho parlamentu bezprostredne pred každým zasadnutím Rady pre 
všeobecné záležitosti pre VFR a následné poskytnutie relevantných dokumentov a hodnotení 
predsedníctva Rady v súlade s listom, ktorý premiér Orbán 6. júna 2011 adresoval v mene 
maďarského, poľského, dánskeho a cyperského predsedníctva predsedovi Buzekovi;

- dánske a cyperské predsedníctva vyzvali rokovacie skupiny Európskeho parlamentu, aby 
sa zúčastnili na neformálnych stretnutiach Rady pre všeobecné záležitosti;

- predseda Európskeho parlamentu predložil pozíciu Európskeho parlamentu počas 
vystúpení v Európskej rade, ako aj počas zasadnutí týkajúcich sa článku 324 ZFEÚ medzi 
predsedami Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, na ktoré bol často pozvaný aj predseda 
Európskej rady;

- mnohé bilaterálne kontakty medzi predsedom Európskeho parlamentu a členmi 
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rokovacieho tímu a protistranami v národných parlamentoch.

Parlament navyše oznámil svoju pozíciu aj prostredníctvom rôznych legislatívnych 
a nelegislatívnych opatrení (pozri vyššie). Na základe mandátu udeleného v správe výboru 
SURE a v predbežnej správe z októbra 2012 udržiaval v rámci rokovaní o dohode Európskej 
rady mnohé kontakty.

Parlament vo svojom uznesení z 13. marca 2013 zamietol dohodu Európskej rady o VFR 
z 8. februára 2013 v súčasnej podobe s tvrdením, že sa v nej neodrážajú priority a záujmy 
Parlamentu a nezohľadňujú sa v nej úlohy a právomoci Parlamentu. Zdôraznil, že táto dohoda 
nemohla byť prijatá bez splnenia určitých zásadných podmienok, stanovením svojej rokovacej 
pozície pre dôkladné rokovania medzi Radou a Parlamentom o každom článku nariadenia 
VFR a príslušnej dohody IIA.

Po intenzívnych rokovaniach v marci až júni 2013, piatich trialógoch na ministerskej úrovni, 
6 trojstranných rokovaniach na úrovni veľvyslancov a niekoľkých zasadnutiach predsedov 
inštitúcií dospeli Parlament a Rada koncom júna 2013 k politickej dohode. Európsky 
parlament túto dohodu schválil vo svojom uznesení z 3. júla 2013, v ktorom stanovil 
množstvo podmienok, ktoré je potrebné splniť ešte predtým, ako Parlament oficiálne schváli 
nariadenie o VFR: prijatie opravných rozpočtov potrebných na zabezpečenie mimoriadnych 
platobných rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok 2013 v celkovej výške 
11,2 miliardy EUR, politická dohoda o príslušných právnych základoch viacročných 
programov EÚ, najmä v bodoch, ktoré sa odrážajú aj v nariadení o VFR, a vytvorenie skupiny 
na vysokej úrovni pre vlastné zdroje.

Tieto tri podmienky boli splnené v čase, keď Parlament schválil návrh nariadenia Rady 
o VFR počas svojho novembrového plenárneho zasadnutia, na základe ktorého Rada 
2. decembra 2013 prijala nariadenie o VFR na roky 2014 – 2020.

Výsledky

Celkové stropy pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci VFR na roky 2014 – 2020 sú 
stanovené vo výške 960 miliárd EUR a pre platobné rozpočtové prostriedky vo výške 
908 miliárd EUR. Okrem toho boli poskytnuté osobitné nástroje (nástroj flexibility, rezerva 
na núdzovú pomoc, fond solidarity Európskej únie, Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii), ktoré sa v prípade ich mobilizácie počítajú nad rámec stropov VFR.

Tieto údaje predstavujú 1,00 % HND EÚ a 0,95 % HND EÚ na základe prognóz HND EÚ 
z jari 2012. Podľa najnovších odhadov Komisie týkajúcich sa vývoja HND EÚ (prognózy 
z jesene 2013) sa tieto sumy zvýšia na 1,04 % a 0,99 % HND EÚ, ako je uvedené v technickej 
úprave VFR Komisie zo začiatku roka 2014 (COM(2013)928).

Dohoda o balíku VFR na roky 2014 – 2020 MFF zahŕňa väčšiu flexibilitu pre platby a 
záväzky medzi jednotlivými okruhmi a v priebehu rokov s cieľom umožniť plné využívanie 
celkových stropov pre platby a záväzky stanovených na roky 2014 až 2020. V tejto súvislosti 
zaviedli nové nástroje, napríklad celková rezerva pre platby, avšak s istými obmedzeniami, 
ktoré stanovila Rada a ktoré sa týkali súm, celkovej rezervy pre záväzky v oblasti rastu a 
zamestnanosti, najmä zamestnanosti mládeže, a výskumu. Väčšia flexibilita sa zabezpečila aj 
v súvislosti s mobilizáciou a financovaním osobitných nástrojov.
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V rámci posledného kola rokovaní bola zavedená osobitná flexibilita na riešenie 
zamestnanosti mládeže a posilnenie výskumu, ktorou vzniká možnosť predložiť výdavky 
(predzásobovanie) v rokoch 2014/2015 v oblastiach, ako sú zamestnanosť mládeže, výskum, 
Erasmus a MSP. Toto ustanovenie však neznamená nárast zdrojov vyčlenených na tieto 
politiky v období 2014 – 2020, ale zmenu vo finančnom plánovaní, ktorú pôvodne navrhla 
Európska komisia.

Zároveň predpokladá:

- preskúmanie/revíziu VFR, ktorý má Komisia zaviesť do konca roka 2016 s cieľom 
umožniť nasledujúcej Komisii a Parlamentu opätovne prehodnotiť politické priority EÚ, 
prispôsobiť VFR novým výzvam a potrebám a v plnej miere zohľadniť najnovšie 
makroekonomické plány,

- jasné porozumenie (spoločné vyhlásenie 3 inštitúcií) účinnému spôsobu a harmonogramu 
zavedenia systému skutočne vlastných zdrojov pre Európsku úniu

- a niektorým ustanoveniam o jednotnosti rozpočtu a transparentnosti, na základe čoho sa 
pre občanov zabezpečia úplné informácie o všetkých výdavkoch a príjmoch. Schválilo sa aj 
množstvo vylepšení ustanovení týkajúcich sa medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti 
rozpočtu, najmä počas rozpočtového postupu (platby, agentúry, SZBP, rybárske dohody atď.).

V poslednom kole rokovaní získal Parlament ďalšiu miliardu, ktorá sa má dobrovoľne 
vyčleniť na program „Pomoc pre najodkázanejšie osoby“ na obdobie 2014 – 2020.

Hlavné odkazy na odseky prijatého nariadenia o VFR a dohody IIA, ktoré zodpovedajú 
žiadosti a výsledkom Parlamentu, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Žiadosť EP Referencie VFR – IIA

4 hlavné oblasti

Flexibilita:

– celková rezerva platobných 
rozpočtových prostriedkov

Článok 5 VFR

– celková rezerva viazaných 
rozpočtových prostriedkov

Článok 14 VFR

– osobitný nástroj flexibility Článok 15 VFR + spoločné vyhlásenie 

– osobitné nástroje
Článok 3 ods. 2, článok 4 ods. 1, články 9 až 12 VFR, odseky 10 až 13 
dohody IIA

– mimoriadna rezerva Článok 13 VFR, odsek 14 dohody IIA

– využitie prebytku Nie je súčasťou konečnej dohody

– úpravy platieb spojených s 
vykonávaním

Článok 18 VFR

– pružnosť legislatívy Odsek 17 dohody IIA

– zvýšená flexibilita 
/aktualizácia/úprava/revízia podľa 

Nie je súčasťou konečnej dohody
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novej typológie

Revízia po voľbách Článok 2 VFR, vyhlásenie Európskej komisie k preskúmaniu/revízii

Jednotnosť a transparentnosť Článok 24 VFR, odseky 7 a 16 dohody IIA

Vlastné zdroje Spoločné vyhlásenie o vlastných zdrojoch

Ostatné body

Rozsiahle projekty: Galileo, ITER, 
Copernicus

Odôvodnenie 13, článok 16 VFR

Platby a nesplatené záväzky:

– odôvodnenie rozdielov pomocou 
odhadov COM

Článok 36 prílohy dohody IIA

– potvrdenie prognóz platieb Nie je súčasťou konečnej dohody

– nakladanie s príspevkami 
členských štátov do národných 
rozpočtov

Nie je súčasťou konečnej dohody

– pravidelné zasadnutia a 
informácie

Článok 36 prílohy dohody IIA

– prebytok Nie je súčasťou konečnej dohody

– akčný plán o nesplatených 
záväzkoch

Nie je súčasťou konečnej dohody

SZBP Odseky 23 až 25 dohody IIA

Administratívne výdavky Odsek 27 dohody IIA

Správne finančné hospodárenie:

– vnútroštátne vyhlásenie o 
hospodárení

Vyhlásenie Európskej komisie o vnútroštátnom vyhlásení o 
hospodárení

– medzinárodné organizácie Odsek 28 dohody IIA

– hodnotenie Odsek 29 dohody IIA

Vyhlásenie o synergiách, lepšie 
využívanie výdavkov

Spoločné vyhlásenie k zvýšeniu efektívnosti verejných výdavkov vo 
veciach podliehajúcich opatreniam EÚ

Trvanie Odôvodnenie 3 – VFR

Agentúry Odseky 31 a 32 dohody IIA

ERF Odsek 26 prílohy IIA

Pragmatický harmonogram Príloha dohody IIA 

Rodová rovnosť Spoločné vyhlásenie

Rybárske dohody Odseky 19 až 21 dohody IIA

Ostatné oblasti uvedené v prílohe 
dohody IIA 

Odseky 8 a 15 prílohy dohody IIA, okrem iného


