
 

Brexit a rozpočet EÚ: koľko Spojené kráľovstvo dlží
EÚ
 

Vysporiadanie finančných záväzkov je jedným z najobťažnejších bodov rokovaní o
brexite.
 
Spojené kráľovstvo ešte ako plný člen EÚ prijalo na seba určité záväzky ako napríklad tie, ktoré
plynú z dlhodobého európskeho rozpočtu. Pri rokovaniach o brexite a budúcich vzťahoch s EÚ
je preto treba vypočítať, koľko peňazí bude musieť UK ešte previesť do spoločnej kasy. Toto
zahŕňa celú škálu položiek, od investícií do výskumu, infraštruktúry či rozvojovej pomoci až po
dôchodky britských zamestnancov inštitúcií EÚ.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20160707STO36103/ako-budu-vyzerat-nove-vztahy-medzi-eu-a-spojenym-kralovstvom


Aké dopady bude mať brexit na rozpočet EÚ? 
 
Chýbajúci príspevok Britov do spoločného rozpočtu bude znateľný. Jens Geier, parlamentný
vyjednávač pre rozpočet EÚ 2017, to zhrnul nasledovne: „Bol som presvedčený, že náklady na
brexit budeme vedieť určiť až potom, ako budú jasné podmienky, za ktorých Spojené kráľovstvo
vystúpi, no nakoniec už teraz musíme riešiť problémy, ktoré sme nepredvídali.“
 
Pozrite si našu infografiku o tom, koľko prispievajú do rozpočtu EÚ jednotlivé členské štáty a na
čo sa tieto prostriedky vynakladajú.
 
 
Bude Spojené kráľovstvo prispievať aj naďalej? 
 
 
 Otvorenou otázkou aj naďalej ostáva, koľko by malo Spojené kráľovstvo platiť do únijnej kasy,
ak bude chcieť aj po brexite prístup na jednotný trh, byť súčasťou colnej únie a využívať ďalšie
iniciatívy EÚ.
 
 
Stanovisko Európskeho parlamentu
 
Poslanci prijali v apríli 2017 stanovisko, kde zdôrazňujú, že ak bude chcieť UK aj naďalej
zotrvať vo vnútornom trhu a colnej únii, tak bude musieť prispievať do spoločného rozpočtu.
Taktiež pripomenuli, že Spojené kráľovstvo musí splniť všetky svoje právne, finančné a
rozpočtové záväzky vrátane tých, ktoré mu vyplývajú zo súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ,
ktoré sú splatné aj po dátume jeho vystúpenia. 
 
 
Ďalšie informácie
Stanovisko Európskeho parlamentu k rokovaniam o brexite
Brífing Think tanku EP: Rokovania o brexite, témy pre prvú fázu
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20161014STO47383/brexit-bude-mit-podle-poslance-geiera-dopad-na-rozpocet-eu-uz-pristi-rok
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20141202IFG82334/infografika-kto-kolko-prispieva-do-rozpoctu-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170329IPR69054/zadefinovanie-podmienok-pre-rokovania-o-brexite
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0102_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607267/EPRS_IDA%282017%29607267_EN.pdf

