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Zabezpečiť pružnosť. Niekoľko nástrojov politiky bude na-
ďalej financovaných mimo viacročného finančného rámca, 
najmä fond solidarity, rozvojová pomoc a rezerva na núdzo-
vú pomoc.

Hlavné návrhy Európskej komisie

Podpora politiky súdržnosti, spolupráce a prepojenie Euró-
py. Vyčlenenie 376 miliárd eur na politiku súdržnosti a vyrov-
návanie regionálnych rozdielov a 40 miliárd eur na dokonče-
nie vnútorného európskeho trhu na prepojenie Európy.

Návrh na  vyčlenenie 80 miliárd eur na  spoločný strategic-
ký rámec v oblasti výskumu a inovácie. Snaha o konkuren-
cieschopnosť EÚ vo výskume s  cieľom venovať do  výskumu  
3 % HDP. 

Zachovanie štruktúry rozpočtu na  spoločnú poľnohospo-
dársku politiku. S dôrazom na konkurencieschopnosť, inová-
cie a so snahou efektívne bojovať proti zmene klímy a ochra-
ňovať životné prostredie.

Európska komisia bude mať možnosť zastaviť čerpanie z fon-
dov pokiaľ sa preukážu nezrovnalosti v  štátnych riadiacich 
a monitorovacích systémoch.

Úprava stropov jednotlivých fondov i  celkového stropu 
platobných rozpočtových prostriedkov. Na základe nových 
regionálnych hodnôt a prognóz vývoja HDP a stavu pracov-
ného trhu spolu s prihliadnutím na plnenie rozpočtov z roku 
2011 a 2012. 

Zahrnutie rozpočtových prostriedkov nad rámec stropov 
VFR. Pri potrebe využitia zdrojov z rezervy na núdzovú pomoc, 
z  Fondu solidarity EÚ, Európskeho fondu na  prispôsobenie 
sa globalizácii alebo pre prípad krízy v sektore poľnohospo- 
dárstva.

Európsky parlament 
prichádza k vám

Viacročný finančný rámec 

2014 – 2020



Európska komisia predložila už v roku 2012 prvý návrh  
viacročného finančného rámca 2014 – 2020 (VFR). VFR urču-
je výšku prostriedkov v  jednotlivých rozpočtových kapito-
lách, ako aj možnosti a stropy čerpania daných prostriedkov 
na úrovni členských štátov. Po predložení návrhu Európskej 
komisie prebehli rokovania v Európskej rade. Šéfovia štátov 
a vlád sa vo februári 2013 zhodli na kompromisnom návrhu 
VFR. Na základe zmien, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, 
sa návrh následne posúva do pléna Európskeho parlamentu 
(EP). Európsky parlament svoj súhlas podmieňuje napríklad 
väčšou flexibilitou, ktorá umožní reagovať na ťažko predvída-
teľné dôsledky ekonomickej krízy. 

 
Čo požaduje Európsky parlament

Predseda EP Martin Schulz odmieta návrh rozpočtu, ktorý 
považuje za deficitný.

Európsky parlament bude mať po prvý raz na základe posil-
nených právomocí právo hlasovať o  podobe viacročného fi-
nančného rámca, o čom doteraz rozhodovali len členské štáty 
a Európska komisia.

Európsky parlament v marci prijatím rezolúcie odmietol ná-
vrh viacročného finančného rámca, na  ktorom sa uzniesla 
Európska rada 8. februára 2013. Hlavnou podmienkou schvá-
lenia nového viacročného finančného rámca je splatenie všet-
kých záväzkov z  roku 2012, pretože Európska únia nemôže 
legálne hospodáriť deficitne.
 
Európsky parlament v rezolúcii žiada flexibilnejšie nastavenie 
rozpočtu s dôrazom na prorastové opatrenia a ďalej navrhuje 
vytvorenie nových vlastných rozpočtových zdrojov EÚ.

Európsky parlament má povinnosť rozhodnúť do júna 2013. 
Ak nedôjde k dohode medzi Európskym parlamentom a Eu-

rópskou komisiou do roku 2014, budú zachované rozpočtové 
stropy schválené v roku 2013.

Kritika návrhu Európskej komisie. EP kritizuje malé investície 
do stimulácie ekonomického rastu a podpory zamestnanosti 
a žiada dohodu, ktorá by zaistila vlastné zdroje EÚ, čo by zníži-
lo závislosť na prostriedkoch členských štátov. 

Zdôrazňovanie flexibility rozpočtu. Prísny postup na úrovni 
rozpočtových kapitol je v dobe krízy nevhodný. Treba zaistiť 
pružnosť rozpočtu, aby sme sa dokázali vyrovnať s  nepred-
vídateľnými udalosťami a  situáciami, ktoré prináša aktuálna 
ekonomická kríza.

 
Názory poslancov  
Európskeho parlamentu

Anna Záborská (EPP)
„Tento rozpočet vzniká v čase krízy. V pr-
vých rokoch rozpočtu sa nedá predpo-
kladať, že by bol nejaký výrazný hospo-
dársky rast, ale je to výhľad až do roku 
2020 a  nikto neočakáva, že kríza bude 
trvať až dovtedy. Na posledné roky teda 
musí rozpočet počítať aj s  určitým ras-
tom.“

 
Sergej Kozlík (ALDE)
„Bude naďalej potrebné hľadať formy 
priebežnej komunikácie najmä medzi 
Radou a Parlamentom. Treba ďalej pre-
hlbovať komunikáciu medzi členmi EP 
a  národnými parlamentmi a  vládami. 
Oveľa zložitejšou a  naliehavejšou úlo-

hou však bude reformovanie jednotli-
vých štruktúr EÚ ako subjektu rozpoč-
tového financovania. Stačí spomenúť 
notoricky známu potrebu zefektívnenia 
poľnohospodárstva ako najväčšieho 
adresáta európskych prostriedkov.“

 Vladimír Maňka (S&D)
„Sme niekde na začiatku. Európsky 
parlament neodmieta návrh Rady ako 
celok, ale chceme vyjadriť svoje pripo-
mienky a využiť možnosť na dialóg. 
Získaný rokovací priestor môžeme vy-
užiť na presadenie väčšej flexibility roz-
počtu, a rovnako na debatu o vlastných 
rozpočtových zdrojoch EÚ. Iba rokova-
nia nás môžu doviesť k novej a lepšej 
dohode.“

 
Dohoda Európskej rady

Európska rada schválila 8. februára 2013 viacročný rozpočet  
vo výške 960 miliárd eur, ktorý je po prvý raz nižší ako v pred-
chádzajúcom období. 

Investície do  budúcnosti. Európska rada zvýšila objem roz-
počtových prostriedkov na výskum a tvorbu pracovných prí-
ležitostí a tiež vytvorila nástroj na prepojenie Európy, ktorý má 
prepájať európsku energetickú, dopravnú a  digitálnu infra- 
štruktúru. 

Viac solidarity. Nastala zhoda o  vyššej podpore chudobnej-
ších členských štátov v rámci politiky súdržnosti, podpory ne-
zamestnaných mladých ľudí a programe potravinovej pomoci 
pre najchudobnejších.


