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1. Druhé oznámenie Komisie predložené Rade a Európskemu parlamentu „Finančný výhľad 
2007-20131 bližšie charakterizuje politické ciele stanovené v predchádzajúcom oznámení 
z 10. februára „Budovanie našej spoločnej budúcnosti-  Politické výzvy a rozpočtové 
prostriedky rozšírenej Únie 2007-2013“2. 

2. Druhé oznámenie sa skladá z dvoch častí: 

- v prvej časti Komisia poukazuje na dôvody, potrebu a pridanú hodnotu európskych 
akcií v rámci uskutočňovania politických cieľov zakotvených v Zmluve o EÚ a v 
ústavnej zmluve; 

- v druhej časti Komisia predstavuje programy, ktoré budú financované v rámci nového 
finančného výhľadu a budú slúžiť na uskutočňovanie politických cieľov. Každá kapitola 
obsahuje prehľad všetkých nových programov, ktoré sa začnú realizovať po roku 2006. 

3. Spravodajca priložil k jeho pracovnému dokumentu č. 1 tabuľku zhody medzi novými 
programami, ktoré navrhla Komisia v rámci jednotlivých kapitol, a nomenklatúrou 
rozpočtu v rámci súčasného finančného výhľadu. 

4. V pracovnom dokumente č. 3 spravodajca po prvýkrát analyzuje údaje uvedením nárastu 
(alebo poklesu) určeného Komisiou pre každú hlavnú kategóriu výdavkov v rámci 
jednotlivých kapitol, a to v období rokov 2007 - 2013. 

 
5. Spravodajca by chcel zdôrazniť niektoré dôležité prvky: 

- Tento dokument je len prvou a globálnou analýzou, ktorá je obmedzená len na hlavné 
kategórie výdavkov a neopiera sa o programy. Spravodajca sa však domnieva, že môže 
poslúžiť ako pomôcka na určenie plánovaného vývoja politických priorít. 

- Výpočty sú založené na porovnaní sumy vyčlenenej na rok 2006 a súčtu výdavkov 
sedemročného obdobia. Celkový nárast/pokles je udaný ako globálna hodnota a v 
percentách. 

- Nová štruktúra finančného výhľadu je založená na metóde rozpočtovania založeného na 
činnostiach, ktorá má za cieľ určiť globálne náklady politiky. Preto boli administratívne 
výdavky potrebné na realizáciu programov začlenené do celkovej sumy. Tieto prvky by 
mali byť zohľadnené pri porovnávaní súčasných finančných prostriedkov vyčlenených 
na prebiehajúce programy a v rámci novej štruktúry. 

- Rozpis výdavkov je založený na aktuálnych (základ 2006), a nie na konštantných 
cenách. 

 

                                                 
1 KOM(2004) 487 konečné znenie 
2 KOM(2004) 101 konečné znenie 
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Kapitola 1 - Trvalo udržateľný rast 

Položka 1a: Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 

Táto položka obsahuje politiky v súvislosti s lisabonskou stratégiou. Na dosiahnutie cieľa 
pretvoriť EÚ na dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach orientovanú na rast, 
Komisia stanovuje päť cieľov, ku ktorým sú pričlenené ďalšie politiky a/alebo ciele. Patrí 
sem: podpora konkurencieschopnosti v plne integrovanom jednotnom trhu, výskum a 
technický rozvoj, prepojenie Európy prostredníctvom sietí EÚ, všeobecné a odborné 
vzdelávanie a program v oblasti sociálnej politiky. Blížiaca sa strednodobá revízia lisabonskej 
stratégie poukazuje na potrebu zrýchlenia tempa v tejto oblasti politiky. Zvýšenie výdavkov 
na európskej úrovni je významnou súčasťou tejto stratégie. 
 

 výskum a rozvoj: zvýšenie rozpočtu (159%) 
 doprava a energetika: zvýšenie rozpočtu (309%) 
 všeobecné a odborné vzdelávanie: zvýšenie rozpočtu (323%) 
 sociálna politika: zvýšenie rozpočtu (115%) 
 zavedenie Fondu na podporu rastu a zmien, vrátane návrhu na presunutie nevyužitých 

finančných prostriedkov z položky 1b) do položky 1a) 
 

• Výskum a rozvoj 

Cieľom je vytvorenie Európskeho výskumného priestoru prostredníctvom podpory vedeckej a 
technickej výnimočnosti za účelom dosiahnutia vyčlenenia „3 %“ investícií na výskum a 
inovácie. Táto kategória výdavkov bude pokrývať hlavne 7. rámcový program. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

• Transeurópske dopravné a energetické siete 

Cieľom je podpora konkurencieschopnosti, bezpečnosti a ekologickej udržateľnosti 
dopravných, energetických a telekomunikačných sietí EÚ. Táto kategória výdavkov bude v 
sebe zahŕňať dva hlavné nástroje: program Marco Polo a Galileo. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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• Všeobecné a odborné vzdelávanie 

Zlepšenie týchto politík je realizované prostredníctvom reštrukturalizácie prebiehajúcich 
programov (Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci) s cieľom vytvorenia 
menšieho počtu nástrojov. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

• Sociálna politika 

Táto politika by mala podporovať konkurencieschopnosť a podnikanie v plne integrovanom 
vnútornom trhu, realizáciu sociálnopolitického programu prostredníctvom jedného programu 
s názvom „Progress“, v rámci ktorého dôjde k reštrukturalizácii prebiehajúcich akcií v tejto 
oblasti (Eures, systémy sociálneho zabezpečenia, voľný pohyb pracovných síl, atď. ...). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

Položka 1b: Súdržnosť pre rast a zamestnanosť 

Táto položka pokrýva hlavne činnosť terajších štrukturálnych fondov, avšak bude sa 
orientovať na strategickejšie ciele. Rozšírenie Únie na 25 a neskôr na 27 alebo viac členských 
štátov predstavuje nebývalú výzvu pre oblasť konkurencieschopnosti a vnútornej súdržnosti 
Únie; Komisia navrhuje, že akcie v rámci kohéznej politiky by mali byť zamerané na 
obmedzený počet priorít Spoločenstva, ktoré sú súčasťou lisabonského a göteborského 
programu. Prioritné tematické oblasti sú zoskupené okolo troch cieľov: konvergencia (78 % 
všetkých zdrojov), regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (17 %), územná 
spolupráca (4 %). Programy budú podporované z finančných zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu. Mala 
by byť pritom uplatnená maximálna horná hranica 4 %, ako aj prispôsobená verzia metódy 
rozdeľovania finančných prostriedkov, ktorá bola schválená v Berlíne. EÚ-25 by mala byť 
základom pre výpočet relatívnej prosperity. Všetky regióny, ktoré už podľa nového nariadenia 
nespĺňajú podmienky pre poberanie podpory v rámci cieľa 1 (regióny „phasing-in“ a regióny 
postihnuté „štatistickým efektom“), dostanú kompenzáciu. Kompenzácia pre regióny 
postihnuté štatistickým efektom je väčšia ako pre regióny „phasing-in“. 
 

 konvergencia: zvýšenie rozpočtu (40 %), mierny nárast podielu na celkovom rozpočte; 
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 regionálna konkurencieschopnosť: zvýšenie rozpočtu (6%), mierny pokles podielu na 
celkovom rozpočte; 
 európska územná spolupráca: zvýšenie rozpočtu (14%), mierny pokles podielu na 

celkovom rozpočte; 
 
• Podpora konvergencie v menej rozvinutých členských štátoch a regiónoch 

Tento nástroj pokrýva časť súčasného Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sociálny fond 
a Kohézny fond. Pre splnenie podmienok na poskytovanie finančných prostriedkov v rámci 
cieľa 1 a z Kohézneho fondu platia aj naďalej súčasné pravidlá. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

• Podpora a posilňovanie regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti mimo menej 
prosperujúcich regiónov 

Tento nástroj pokrýva prebiehajúce akcie, ktoré čiastočne spĺňajú podmienky pre poskytnutie 
finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a čiastočne zo Sociálneho 
fondu (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

• Podpora európskej územnej spolupráce 

Tento nástroj by mal byť zameraný na podporu cezhraničnej spolupráce. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

Kapitola 2: Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 

Táto kapitola obsahuje povinné a nepovinné výdavky a pokrýva tieto prebiehajúce programy: 
 

- kapitola 1: poľnohospodárstvo: 1a) podpora trhu a 1b) rozvoj vidieka 
- kapitola 2: štrukturálne opatrenia (IFOP) 
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- kapitola 3: vnútorné politiky: program Life a iné akcie v oblasti životného prostredia  
- kapitola 4: medzinárodné dohody o rybolove 

 
Kapitola 2 v sebe zahŕňa reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), ktoré sa 
začali v rokoch 2003 a 2004, najmä stanovenie hornej hranice výdavkov týkajúcich sa trhu a 
priamych platieb v oblasti poľnohospodárstva, ktoré boli stanovené do roku 2013 na zasadnutí 
Európskej rady v decembri 2002. Reforma politiky by sa mala v novom finančnom období 
zamerať na rozvoj vidieka. V súvislosti s göteborskými závermi by mala táto nová politika 
klásť nový dôraz na ochranu životného prostredia a dosiahnutie udržateľnejšieho modelu 
rozvoja. Nové nástroje pre oblasť rybolovu uvedené v tejto kapitole by v sebe zahŕňali 
intervencie FIFG vo všetkých cieľových regiónoch, medzinárodné dohody o rybolove a 
opatrenia v oblasti riadenia a ochrany. Okrem toho by sa mal v rámci tejto kapitoly 
financovať nový finančný nástroj pre životné prostredie, ktorý by v sebe spájal všetky 
rozpočtové položky týkajúce sa životného prostredia. 

 
 podpora trhu: pokles (3 %) pre EÚ-25. 
 rozvoj vidieka: zvýšenie rozpočtu (23%), konštantný rozpočet pre EÚ-25 
 rybolov: zvýšenie rozpočtu (24%), konštantný rozpočet pre EÚ-25 
 životné prostredie: zvýšenie rozpočtu (67%); nárast finančných prostriedkov určených 

pre nástroj, prostredníctvom ktorého sa budú realizovať výlučne opatrenia zamerané 
na životné prostredie, a ktorý bude zohľadňovať rozšírenie EÚ 

 
• Podpora konkurencieschopnejšieho, trhovo orientovaného a trvalo udržateľného 

poľnohospodárstva EÚ 
 
Neobsahuje výdavky na Rumunsko a Bulharsko (v rámci hornej hranice stanovenej v 
Bruseli). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
• Podpora a posilňovanie rozvoja vidieka 
 
Tieto výdavky sa týkajú EÚ-25. Nezahŕňajú výdavky na Bulharsko a Rumunsko. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 
 
• Podpora konkurencieschopného a trvalo udržateľného rybného hospodárstva 
 
Tieto výdavky pokrývajú medzinárodné dohody o rybolove, ktoré sú v súčasnosti financované 
v rámci kapitoly 4: vonkajšie aktivity. Nezahŕňajú výdavky na Bulharsko a Rumunsko. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries

 
 
• Udržanie a pokračovanie vo vysokej úrovni ochrany životného prostredia a podpora 

trvalo udržateľného využívania a riadenia zdrojov 
 
Tieto výdavky pokrývajú finančné prostriedky súčasnej položky 1a): agro-environmentálne 
opatrenia, 1b): rybolov v rámci rozvoja vidieka, kapitolu 2 (IFOP) a kapitolu 4: medzinárodné 
dohody o rybolove. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

Kapitola 3: Občianstvo EÚ, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 
 
Táto kapitola pokrýva veľmi malú časť budúceho finančného rámca. Cieľom Komisie je 
zlúčiť v tejto novej kapitole tri druhy politík, ktoré sú v súčasnosti financované v rámci 
kapitoly 3: vnútorné politiky, a pre ktoré je určené množstvo nástrojov a rozpočtových 
položiek. Týkajú sa aktivít v oblasti spravodlivosti a vnútra, spotrebiteľskej politiky, 
informačnej politiky a kultúry. 
 

 spravodlivosť a vnútorné záležitosti: nárast o 260 % 
 európska kultúra a diverzita: nárast o 110% 

 
• Ochrana základných práv, podpora solidarity vo vzťahu k voľnému pohybu osôb, 

posilnenie prevencie a boj proti kriminalite 
 
Táto oblasť politiky sa vyznačuje vysokým nárastom v porovnaní so súčasnou hlavou 18 - 
Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (zdvojenie vyčlenených finančných 
prostriedkov po dvoch rokoch). Počíta sa s tromi nástrojmi: 
 

- sloboda pohybu a solidarita v oblasti vonkajších hraníc, azylu a imigračného programu 
(SIS alebo VIS, Fond pre utečencov, agentúra pre vonkajšie hranice) 

- bezpečnostný program (Europol, Európska policajná akadémia) 
- program pre spravodlivosť a základné práva (Eurojust, monitorovanie rasizmu a 

xenofóbie) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
• Ochrana zdravia a spotrebiteľa, kultúra a občianstvo EÚ 
 
Táto časť novej kapitoly je zameraná na zabezpečenie prístupu k základným tovarom a 
službám prostredníctvom programov pre ochranu zdravia a spotrebiteľa, ktoré sú v súlade s 
očakávaniami občanov. Rovnako pokrýva aj prebiehajúce programy zamerané na kultúru, 
mládež a médiá, informačnú politiku a bývalé programy A-30 (granty). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

Kapitola 4: vonkajšie politiky: EÚ ako globálny partner 
 
Nové usporiadanie navrhnuté pre vonkajšie politiky je charakterizované koncentráciou 
prebiehajúcich programov okolo štyroch hlavných nástrojov. 
 

 EÚ a jej susedné štáty: nárast o 17 % 
 EÚ ako partner trvalo udržateľného rozvoja:  nárast o 41 % vrátane Európskeho 

rozvojového fondu (EDF) 
 EÚ ako globálny aktér: nárast o 185 % 
 pôžičky a záruky: rozdiel 0 % 

 
Finančné prostriedky tejto kapitoly, ktorej obsah sa dá najlepšie porovnať s existujúcou 
kapitolou 4, sa celkovo zvýšia o 41 %. 
 
• EÚ a jej susedné štáty: 
 
Pokrýva predvstupové nástroje (IPA), nástroje rozvoja susedských vzťahov a partnerstva 
(ENPI), ktoré nahradia existujúce programy: Phare, Ispa, Sapard, predvstupovú pomoc 
Turecku a CARDS. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 
 
• EÚ ako partner trvalo udržateľného rozvoja: 
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Pokrýva hlavne programy pre rozvoj spolupráce a hospodársku spoluprácu. Plán Komisie sa 
pritom opiera o začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
• EÚ ako globálny aktér: 
 
Táto časť pokrýva intervencie, akými sú makrofinančná pomoc, humanitárna pomoc a 
nástroje riešenia kríz, vrátane SZBP. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 
 
• Záruky na pôžičky a rezervy na núdzovú pomoc 
 
Súčasný stav sa nemení. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
Kapitola 5 - administratívne výdavky 
 
Táto kapitola v sebe nezahŕňa administratívne výdavky Komisie 
(približne 3 miliardy eur na plánovanie v roku 2006), ktoré sú rozdelené do rôznych kapitol v 
rámci novej štruktúry. 
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