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Lisabonská zmluva uznala význam finančného rámca ako základného prvku štruktúry 
rozpočtu Európskej únie a konečne zahrnula postup viacročného finančného rámca 
a ustanovenia o medziinštitucionálnej spolupráci a rozpočtovej disciplíne do právneho 
systému Európskej únie.

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec (VFR), je právnym 
rámcom, ktorým sa stanovujú výšky súm ročných stropov pre viazané a výdavkové 
rozpočtové prostriedky podľa kategórií výdavkov na obdobie rokov 2014 – 2020, a obsahuje 
ustanovenia uľahčujúce ročný rozpočtový postup. Tento návrh, ktorý sprevádza návrh na 
novú Medziinštitucionálnu dohodu, predstavuje právnu transpozíciu oznámenia Komisie 
s názvom Rozpočet stratégie Európa 2020, v ktorom sú uvedené orientačné návrhy novej 
štruktúry rozpočtu EÚ a priority. 

V prílohe k VFR sa stanovujú viazané rozpočtové prostriedky, ktoré nemôžu presiahnuť 
1,05 % HND EÚ, a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré nemôžu presiahnuť 1 % HND EÚ. 
Stropy boli prakticky zmrazené na úrovni údajov roku 2013 (ceny roku 2011). Určitá miera 
flexibility je však zaistená prostredníctvom nástrojov flexibility, ako je Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii, ktoré sa môžu mobilizovať v prípade financovania 
prekračujúceho stropy. K prekročeniu ročných stropov môže viesť aj postup mobilizácie 
záruk z rozpočtu EÚ za úvery poskytnuté v rámci európskeho finančného stabilizačného 
mechanizmu. V návrhu VFR sa okrem toho vymedzujú ustanovenia o úpravách finančného 
rámca, politiky súdržnosti, úpravách spojených s nadmerným deficitom verejných financií 
a s plnením a o úpravách v prípade rozšírenia alebo revízie zmluvy. 

Procesné aspekty

Podľa článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Rada v súlade s mimoriadnym 
legislatívnym postupom prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec (VFR).

Tento postup predpokladá, že Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho 
parlamentu, ktorý sa uznáša absolútnou väčšinou.

V postupe súhlasu, ktorý sa riadi článkom 81, Parlament rozhoduje na základe odporúčania 
gestorského výboru, v tomto prípade Výboru pre rozpočet, o prijatí alebo zamietnutí aktu. 
Rozhodnutie sa prijme prostredníctvom jediného hlasovania, pričom nie sú prípustné žiadne 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Rozhodnutie výboru je vo forme odporúčania plénu 
obsahujúceho legislatívne uznesenie, ktorým sa prijíma alebo zamieta akt.

Rokovania v mene Európskeho parlamentu vedie rokovacia skupina EP, ktorá koná na 
základe mandátu udeleného kontaktnou skupinou1.

Súčasný mandát EP na rokovania je založený na uznesení EP z 8. júna 2011 o investovaní do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 

                                               
1 Kontaktnej skupine predsedá predseda EP a skupina sa skladá z predsedníctva a koordinátorov Výboru pre 
rozpočet. Rokovaciu skupinu tvoria spravodajcovia pre VFR a Medziinštitucionálnu dohodu páni Lamassoure, 
Boge a Kalfin, ako aj pán Dehaene a pani Jensenová – spravodajca a spravodajkyňa pre balík vlastných zdrojov.
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a inkluzívnu Európu1. Výbor pre rozpočet však môže plánovať prijatie predbežnej správy 
(článok 81 ods. 3), ktorá by aktualizovala odporúčania na základe prebiehajúcich rokovaní 
s Radou. V súčasnosti nie je jasné, či sa Výbor pre rozpočet rozhodne vypracovať predbežnú 
správu.

V Rade sa o VFR diskutuje v rámci Rady pre všeobecné záležitosti. Dánske predsedníctvo 
naplánovalo viacero technických a politických stretnutí s cieľom dohodnúť rokovací rámec 
s odsúhlasenými zásadami (bez údajov), ktorý bude predložený Európskej rade v júli 2012. 

Príspevok osobitných výborov

Osobitné výbory sú zodpovedné za odovzdanie správ o osobitných finančných nástrojoch a za 
vymedzenie sektorových priorít v príslušných politických oblastiach. Výbory sa nabádajú, 
aby hlasovali o návrhu správ v dostatočnom časovom predstihu (najlepšie do leta). Prijatie 
správ na plenárnej pôde však bude odročené dovtedy, kým sa neprerokuje a neschváli celý 
balík. Okrem toho podľa všeobecného odporúčania osobitné výbory nebudú zatiaľ rokovať 
s Radou o rozpočtových prostriedkoch, ale schvália sa po dosiahnutí dohody o viacročnom 
finančnom rámci.

Spravodajkyňa je však napriek tomu presvedčená, že Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
by mal v prípade Programu sociálnej zmeny a inovácie, pre ktorý Komisia navrhla osobitné 
finančné krytie, uvažovať nad prijatím pozície k údajom s cieľom zachovať konzistenciu 
medzi financovaním a pôsobnosťou a cieľmi nástrojov. Táto pozícia bude, samozrejme, len 
orientačná a dohoda s Radou o finančnom krytí sa dosiahne až po ustanovení viacročného 
finančného rámca.

Koordinácia medzi rokovacou skupinou a osobitnými výbormi sa zaistí v rámci pravidelných 
stretnutí so spravodajcami pre viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. V rámci 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sa koordinácia medzi rôznymi iniciatívami 
a spoločným prístupom k VFR zaistí prostredníctvom ad hoc pracovnej skupiny pre VFR 
a štrukturálne fondy, ktorú vytvorili koordinátori vo februári 2012.

Navrhované sumy:

Komisia navrhuje vyčleniť v období 2014 – 2020 pre oblasť zamestnanosti a sociálnych 
vecí v rámci okruhu Inteligentný a inkluzívny rast tieto sumy: 

v rámci rozpočtu EÚ:

84 miliárd EUR pre Európsky sociálny fond,

958,19 milióna EUR pre Program Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie 
(PSCI);

                                               
1 Uznesenie P7_TA(2011)0266, ktoré vychádza zo správy osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové 
prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (SURE). Tento výbor bol vytvorený okrem iného 
s cieľom vymedziť politické priority VFR po roku 2013 z legislatívneho aj rozpočtového hľadiska.
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mimo rozpočtu EÚ (budú sa mobilizovať z nevyužitých rozpočtových riadkov):

3 miliardy EUR pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (pričom na podporu 
poľnohospodárov sa má mobilizovať maximálne 2,7 miliardy EUR). 

Iné programy v rámci rozpočtu EÚ, ktoré sú predmetom záujmu Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci:

1,7299 miliardy EUR pre program Erasmus pre všetkých (pričom minimálne 17 % tejto sumy 
sa má vyčleniť na odbornú prípravu a vzdelávanie a na vzdelávanie dospelých),

439 miliónov EUR pre program Práva a občianstvo.

Agentúry EÚ:

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok,

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania,

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie.

Odporúčania správy Osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo 
udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (SURE) – súčasný mandát na rokovania

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu1

by stratégia Európa 2020 mala byť z hľadiska politiky hlavným referenčným rámcom pre 
budúci VFR. Preto by sa v tejto štruktúre mali zohľadniť a politicky zviditeľniť aspekty 
stratégie Európa 2020 týkajúce sa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. 
Odporúčalo sa zoskupiť všetky vnútorné politiky v jedinom okruhu v rámci hlavy Európa 
2020. Komisia sa tohto odporúčania v návrhu VFR nepridŕžala.

V uznesení sa zdôraznilo, že rozpočet EÚ by mohol preukázať svoju pridanú hodnotu v boji 
proti štrukturálnym problémom, pred ktorými stojí väčšina členských štátov, ako sú 
nedostatočná produktivita, vysoká úroveň verejného dlhu, štrukturálna nezamestnanosť, nízka 
pracovná mobilita, nesúlad zručností a potrieb trhu práce a vyšší tlak na sociálne systémy. 
V boji proti nezamestnanosti by sa mal rozpočet EÚ zamerať na podporovanie riadne 
fungujúcich trhov práce, na zlepšenie sociálnych podmienok s cieľom zlepšiť situáciu 
v oblasti zamestnanosti, podporovať dôstojnú prácu, zaručenie práv pracovníkov v celej 
Európe, ako aj na cielené opatrenia na zníženie chudoby.

Súdržnosť pre rast a zamestnanosť
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Uznesenie uznalo rozhodujúcu úlohu politiky súdržnosti pri dosahovaní cieľov stratégie 
Európa 2020 vzhľadom na jej horizontálnu povahu a vrátane Európskeho sociálneho fondu 
(ESF). Z tohto hľadiska patria medzi významné prvky: integrovaný politický prístup, zlepšená 
koordinácia na obmedzenie zbytočného prekrývania, vytvorenie tesnejších väzieb medzi 
rôznymi fondmi, sústreďovanie zdrojov na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov na malý 
počet priorít a projektov, ktoré majú skutočne európsky význam. Dôležitý krok v tomto smere 
predstavovalo vytvorenie spoločného strategického rámca, ktorý stanovuje investičné priority 
pre všetky zastúpené štrukturálne fondy. 

Európsky sociálny fond (ESF) musí zostať neoddeliteľnou súčasťou politiky súdržnosti vo 
všetkých etapách plánovania, uskutočňovania a riadenia. Vzhľadom na jeho zásadnú úlohu pri 
plnení cieľov v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti by sa mal fond ESF považovať za 
politickú prioritu a mal by sa náležite financovať. V uznesení sa požadovalo, aby sa tento 
fond používal strategickejším spôsobom na podporu rovnosti, prístupu na trh práce 
a opätovného začleňovania, boja proti nezamestnanosti, chudobe, sociálnemu vylúčeniu 
a všetkým druhom diskriminácie. Zdôraznená bola aj potreba predchádzať zdvojovaniu úsilia 
a zlepšiť koordináciu medzi Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii a ESF.

Európsky parlament varoval pred tým, aby Kohézny fond podliehal sankciám v rámci 
makroekonomickej podmienenosti spojenej s Paktom o stabilite a raste, lebo by to bolo 
v rozpore so základnými cieľmi politiky súdržnosti, konkrétne so zmenšovaním regionálnych 
rozdielov.

Zručnosti a zamestnateľnosť

Európsky parlament pripustil, že ak by sa krátkodobo neinvestovalo riadnym spôsobom do 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania, mohlo by to zhoršiť a predĺžiť krízu. Občania by 
nemali zručnosti, ktoré sú potrebné pre pracovné miesta v novom znalostnom hospodárstve. 
Preto je naliehavo potrebné, aby EÚ podporovala verejné investície v týchto oblastiach 
a posilnila väzby medzi vzdelávaním, výskumom a vývojom a zamestnanosťou. Vzdelávanie, 
programy mobility pre mladých ľudí, programy odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania, zmenšovanie nesúladu zručností a potrieb trhu práce sú dôležitými prvkami, 
ktoré by sa mali podporiť v rámci výdavkov EÚ.

Politika týkajúca sa mládeže

V uznesení bol jeden okruh venovaný mládeži, lebo táto skupina predstavuje pre Úniu 
významnú prioritu a mala by byť prierezovou témou politik a programov EÚ. V novom 
finančnom rámci by sa mala náležite podporiť hlavná iniciatíva Mládež v pohybe, lebo je 
základom stratégie Európa 2020, a programy týkajúce sa mládeže, ako sú Celoživotné 
vzdelávanie a Mládež v akcii by sa mali v budúcom VFR zachovať ako samostatné programy.

Nástroje mimo VFR

V uznesení sa považovalo za nevyhnutné zachovať osobitné nástroje vrátane Európskeho 
fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré možno mobilizovať ad hoc. Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) uspel pri zabezpečovaní solidarity a podpory EÚ 
pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a celosvetovej finančnej 
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a hospodárskej krízy. V uznesení sa však zdôraznilo, že postupy na čerpanie tohto fondu by sa 
mali do budúcnosti zjednodušiť a skrátiť.

Stropy

Európsky parlament vyjadril pevné presvedčenie, že zmrazenie stropov pre nový VFR na 
úrovni roku 2013 nie je schodnou možnosťou a navrhol zvýšenie o 5 %. 

V tejto súvislosti je dôležité spomenúť príjmovú stránku rozpočtu EÚ. Parlament požiadal 
Komisiu, aby navrhla dôkladnú reformu zdrojov EÚ s cieľom opätovne zaviesť skutočné 
vlastné zdroje, ktoré v súčasnosti nahradili príspevky členských štátov, čo kladie neprimeraný 
dôraz na čistú bilanciu jednotlivých členských štátov, a je tak v rozpore so zásadou solidarity 
EÚ, oslabuje európsky spoločný záujem a do značnej miery podkopáva európsku pridanú 
hodnotu. Parlament okrem toho vyjadril presvedčenie, že nevyužité rezervy, prostriedky, 
ktorých viazanosť bola zrušená, a nevyužité rozpočtové prostriedky z rozpočtu na jeden rok 
by sa nemali vracať späť členským štátom, ale mali by sa presunúť do ďalšieho roka a tvoriť 
celkovú rezervu VFR.

Finančné nástroje navrhnuté Komisiou

Spravodajkyňa je presvedčená, že rozpočet budúceho VFR by mal byť investičným 
rozpočtom stimulujúcim rast a zamestnanosť, ktorý by zároveň podporoval úsporné opatrenia 
a vytváral úspory v rozpočtoch členských štátov. Mal by podporiť modernizáciu našich 
hospodárstiev a investície do ľudského kapitálu, ktoré by pomáhali pripraviť nové generácie 
pre nové pracovné miesta s cieľom zabrániť vytváraniu sociálnych a hospodárskych 
rozdielov. Nový VFR by mal byť schopný obnoviť dôveru európskych občanov v EÚ 
a uľahčiť EÚ plnenie nových povinností vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy.

Hlavné prvky nových finančných nástrojov, ktoré patria do pôsobnosti Výboru pre 
zamestnanosť, by sa mali posúdiť na základe uznesenia EP. Aj keď Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci bude môcť slobodne určiť svoje priority a vyjadriť svoje názory na 
podrobnosti návrhov v legislatívnych správach, spravodajkyňa považuje za dôležité 
pripomenúť hlavné prvky návrhov a uviesť zoznam záležitostí, ktoré by mohli byť kritické pri 
globálnych rokovaniach o VFR.

Európsky sociálny fond

V návrhu ESF je potrebné poukázať na tieto prvky:

 štyri tematické ciele:
podporovať zamestnanosť a pracovnú mobilitu,
investovať do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, 
podporovať sociálne začlenenie a boj proti chudobe a 
zvyšovať inštitucionálne kapacity a efektivitu verejnej správy.

V rámci každého tematického cieľa môže ESF podporiť niekoľko investičných priorít:
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 vyčlenenie minimálne 20 % prostriedkov ESF na podporu sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe,

 vyššie miery spolufinancovania pre určené prioritné osi, ako aj osobitné plánovacie 
a monitorovacie opatrenia na podporu sociálnej inovácie a nadnárodnej spolupráce,

 väčší dôraz na určovanie priorít financovania: v prípade rozvinutejších regiónov sa má 
80 % finančných prostriedkov rozdeliť medzi najviac štyri investičné priority; toto 
percento by v prípade regiónov s prechodným financovaním znížilo na 70 % a v prípade 
menej rozvinutých regiónov na 60 %. 

Pokiaľ ide o vplyv nariadenia o spoločných ustanoveniach na činnosť ESF, je potrebné 
poukázať na tieto veci:

 ESF bude fungovať v troch nových kategóriách regiónov:

 menej rozvinuté regióny, ktorých HDP je nižší ako 75 % priemerného HDP 
Únie, tieto regióny budú mať naďalej najvyššiu politickú prioritu,

 regióny s prechodným financovaním, ktorých HDP sa pohybuje od 75 % do 
90 % priemerného HDP EÚ 27, 

 rozvinutejšie regióny, ktorých HDP na obyvateľa je vyšší ako 90 % 
priemerného HDP;

 Komisia navrhuje stanoviť minimálne podiely ESF ako percentuálny podiel zo všetkých 
prostriedkov vyčlenených zo štrukturálnych fondov pre tri určené kategórie regiónov, 
t. j. 25 % pre menej rozvinuté regióny, 40 % pre regióny s prechodným financovaním 
a 52 % pre rozvinutejšie regióny – minimálny celkový podiel ESF vo výške 84 miliárd 
EUR (25 % celkového rozpočtu vyčleneného na politiku súdržnosti). Táto suma by však 
mala zahŕňať aj 2,5 miliardy EUR rozpočtových prostriedkov pre nadchádzajúci návrh 
Komisie týkajúci sa potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby;

 5 % rezerva, ktorá by sa mala uchovávať bokom, na doplnenie najlepšie fungujúcich 
programov a priorít v poslednom roku plánovacieho obdobia;

 makroekonomická podmienenosť – Komisia navrhuje, aby v prípade, ak bude niektorá 
krajina čeliť hospodárskym problémom, ktoré budú znehodnocovať efektívnosť investícií 
v rámci politiky súdržnosti, Komisia mohla členský štát požiadať, aby revidoval svoju 
stratégiu a programy. 

Program Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (PSCI)

Komisia v záujme zjednodušenia navrhla zlúčiť tri existujúce nástroje: program Progress, 
program EURES (Európske služby zamestnanosti) a európsky nástroj mikrofinancovania 
Progress do jedného nového programu EÚ v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (PSCI) 
s celkovým rozpočtom vo výške 958,19 milióna EUR spravovaného priamo Komisiou. Spolu 
s fondom ESF a fondom EGF tvorí tretí pilier iniciatívy EÚ v oblasti zamestnanosti 
a sociálneho začleňovania v období rokov 2014 – 2020. 
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Nový program podporí koordináciu politík, výmenu osvedčených postupov a testovanie 
inovačných politík s cieľom, aby sa najúspešnejšie opatrenia aktualizovali s podporou fondu 
ESF. Program budú tvoriť tieto tri komplementárne osi:

 os Progress bude podporovať rozvoj, vykonávanie, monitorovanie a vyhodnocovanie 
politík EÚ v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti a právne predpisy v oblasti 
pracovných podmienok prostredníctvom analýzy, vzájomného učenia a grantov (60 % 
celkového rozpočtu, pričom najmenej 17 % by sa vyčlenilo na podporu sociálneho 
experimentovania);

 os EURES bude podporovať činnosti siete EURES (15 % celkového rozpočtu);

 os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie zjednoduší prístup k finančným prostriedkom 
pre podnikateľov, najmä pre tých, ktorí sú od pracovného trhu najvzdialenejší, a pre 
sociálne podniky (20 % celkového rozpočtu).

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Komisia prijala strategické rozhodnutie, aby fond EGF pokračoval v období rokov 2014 –
2020 mimo rozpočtu EÚ. To znamená, že mobilizáciám fondu EGF sa budú poskytovať 
finančné prostriedky z nevyužitých rozpočtových riadkov a o ich poskytnutí rozhodne 
v každom jednotlivom prípade rozpočtový orgán.

Suma vyčlenená v návrhu Medziinštitucionálnej dohody je v porovnaní so sumou 3,5 miliardy 
(500 miliónov ročne), ktorá bola k dispozícii na obdobie 2007 – 2013, o niečo menšia –
3 miliardy (429 miliónov ročne, uvedených ako rezerva v rozpočtovom riadku 40 02 43). 

Návrh nového nariadenia, ktorým sa bude riadiť fond EGF v období od roku 2014 do roku 
2020, zachováva logiku nariadenia uplatňovaného v súčasnosti a ustanovuje flexibilný nástroj 
politiky zamestnanosti schopný reagovať na rozsiahle prepúšťania na trhu práce spôsobené 
nepriaznivým vplyvom globalizácie a neočakávanou krízou. Cieľom fondu EGF je podporiť 
členské štáty pri zabezpečovaní reakcie (aktívnych opatrení na trhu práce prispôsobených 
konkrétnym podmienkam) na hromadné prepúšťania.

Hlavná zmena, ktorú navrhla Komisia, sa týka rozšírenia rozsahu pôsobnosti fondu tak, aby 
zahŕňal sektor poľnohospodárstva, ktorému by fond EGF pomáhal v prípade, ak by na tento 
sektor mala nepriaznivý vplyv nejaká obchodná dohoda. Podľa Komisie by sektor 
poľnohospodárstva mohol z dostupných finančných prostriedkov využiť finančné krytie do 
výšky 2,7 miliardy.

V závislosti od výsledku rokovaní v rámci Parlamentu o využívaní fondu EGF na 
poskytovanie pomoci poľnohospodárom by sa fond EGF a rozdelenie vyčlenených 
finančných prostriedkov mohli stať otázkou, ktorá sa bude riešiť na globálnych rokovaniach.

Napriek vnútorným záležitostiam Parlamentu by vám spravodajkyňa chcela pripomenúť 
súčasné politické pomery v Rade, ktorá odmietla schváliť predĺženie krízovej výnimky fondu 
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EGF. Vzhľadom na to, že skupina členských štátov spochybňuje samotný zmysel existencie 
a prospešnosť fondu EGF, nedá sa vopred určiť, či tento fond bude v budúcnosti existovať. 

Potravinová pomoc pre najodkázanejšie osoby

Spravodajkyňa by vám chcela pripomenúť, že súčasná schéma na poskytovanie potravín 
najodkázanejším osobám v EÚ, ktorá je financovaná v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP), bude po rozsudku Európskeho súdneho dvora ukončená v roku 2013. Bolo 
naznačené, že takáto schéma by sa mohla integrovať v rámci fondu ESF. Komisia však 
doposiaľ nepredložila návrh, ktorým by sa zabezpečilo pokračovanie tohto programu po roku 
2013. 


