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I. STRUČNÉ ODPOVEDE KOMISIE 

Súčasné finančné prostredie EÚ prešlo v priebehu desaťročí vývojom, pričom jeho ústredným prvkom 
je rozpočet EÚ. Vyvíjal sa súbežne s európskym integračným procesom. Samostatné rozpočty 
vytvorené v rámci Európskych spoločenstiev v 50. rokoch 20. storočia boli v rôznych etapách zlúčené 
a nakoniec z nich v prvej dekáde 21. storočia vznikol jediný rozpočet. Prostredie prešlo vývojom aj 
v reakcii na rôzne krízy, najmä na finančnú a hospodársku krízu, ako aj na osobitné potreby politiky, 
medzi ktoré patrí finančná pomoc alebo potreby súvisiace s vonkajšou činnosťou. Nie je to špecificky 
vývoj len finančného prostredia EÚ, ale možno ho prirovnať aj k vývoju v členských štátoch 
a medzinárodných organizáciách. 

V rámci vývoja a súčasného prehľadu finančného prostredia EÚ sa odráža a dodržiava jasný súbor 
pravidiel, ktorý je stanovený v zmluvách EÚ (alebo v osobitných zmluvách ako v prípade Európskeho 
mechanizmu pre stabilitu), ako aj v sekundárnych právnych predpisoch, medzi ktoré patrí okrem iného 
nariadenie o viacročnom finančnom rámci, nariadenie o Nástroji Európskej únie na obnovu 
a nariadenie o rozpočtových pravidlách. V tejto súvislosti je presné vymedzenie nástrojov, ktoré EDA 
zohľadnil v tejto správe, nevyhnutné pre pochopenie zistení EDA. 

Komisia uznáva rozmanitosť zložiek finančného prostredia EÚ. Nesúhlasí však s tvrdením EDA, že 
výsledkom takéhoto prostredia je mozaika, keďže všetky nástroje boli v plnej miere prijaté s ohľadom 
na príslušné právne základy, osobitné ciele politiky, ako aj príslušné medziinštitucionálne postupy 
a politické rozhodovanie. Rozmanitosť zložiek finančného prostredia sama osebe neznamená 
nedostatočnú efektívnosť alebo primeranosť. V skutočnosti umožnila dosiahnutie mnohých a čoraz 
zložitejších priorít politiky a cieľov Únie. Väčší rozsah a zložitosť hospodárskych, spoločenských 
a globálnych výziev si vyžiadali prípravu spoločných reakcií a mobilizáciu významných zdrojov. To 
viedlo k diverzifikácii finančných intervencií a nástrojov, a to aj prostredníctvom využitia pákového 
efektu verejných a súkromných investícií na úrovni EÚ a eurozóny, ale aj prostredníctvom osobitnej 
spolupráce s členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami. 

Ak bol v minulosti identifikovaný osobitný priestor na zjednodušenie, pokračovalo sa v takomto 
zefektívnení. Platí to najmä v prípade začlenenia Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ. 
V rámci nových zavedených nástrojov sa vždy, keď je to možné, takisto uplatňuje takýto efektívny 
prístup. Týka sa to viacerých nástrojov finančnej pomoci, ako je platobná bilancia alebo Európsky 
finančný stabilizačný mechanizmus, ako aj rozpočtových záruk a finančných nástrojov v rámci 
vnútorných aj vonkajších politík, na ktoré sa vzťahuje strop vlastných zdrojov. Tento prístup sa 
uplatňuje aj pri nedávnych dočasných núdzových nástrojoch, ako sú NextGenerationEU a SURE, ktoré 
sú zahrnuté do príslušných stropov vlastných zdrojov. Skutočnosť, že takéto záväzky by v prípade 
zlyhania prijímateľov boli pokryté v rámci takýchto stropov, sama osebe predstavuje pozitívny vývoj 
efektívneho finančného prostredia. 

Komisia prijíma jedno čiastkové odporúčanie v správe EDA, neprijíma jedno odporúčanie a čiastočne 
prijíma všetky ostatné odporúčania, a to s výhradou, že tým nemôže byť dotknuté jej právo na 
legislatívnu iniciatívu a budúci návrh VFR na obdobie po roku 2027. Každá možná iniciatíva bude 
podliehať príslušným legislatívnym postupom podľa platných zmlúv a rámca bez toho, aby bolo 
dotknuté rozhodnutie spoluzákonodarcov alebo iných príslušných inštitúcií. Komisia bude naďalej 
monitorovať vývoj finančného prostredia, pokiaľ ide o zložky, ktoré patria do jej právomoci, a bude sa 
usilovať o ďalšie zjednodušenie, ak je to potrebné a vhodné. 

V správe EDA sa napokon uvádzajú prvky, ktoré majú širší inštitucionálny rozsah vyplývajúci zo zmlúv, 
napríklad pokiaľ ide o audítorské práva EDA alebo úlohu Európskeho parlamentu vo vzťahu 
k finančnému prostrediu, pričom nepatria do pôsobnosti Komisie. 
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II. ODPOVEDE KOMISIE NA HLAVNÉ 
PRIPOMIENKY EDA 

1. Finančné prostredie EÚ a potenciál na jeho zjednodušenie 

Komisia víta skutočnosť, že EDA uznal existenciu rôznych dôvodov, ktoré opodstatňujú súčasné 
finančné prostredie EÚ a jeho príčiny1. 

Finančné prostredie EÚ vzniklo postupom času na základe vyvíjajúcich sa právnych požiadaviek a rieši 
sa ním niekoľko rôznych kríz a naliehavých potrieb. Uplatniteľné ustanovenia zmluvy sa postupom 
času výrazne zmenili, napríklad nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009, 
a podstatnými zmenami nariadenia o rozpočtových pravidlách vykonanými v rokoch 2012 a 2018. 
Okrem toho sú rôzne nástroje, v prípade ktorých vykonáva EDA audity, zahrnuté do rôznych právnych 
základov, pričom niektoré nepatria do právomoci Komisie, ako napríklad zmluva o EMS. 

Snaha Komisie zefektívniť finančné prostredie EÚ tam, kde je to možné a odôvodnené, je zrejmá zo 
začlenenia Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu v rámci VFR na roky 2021 – 2027, čím sa 
ukončuje zdĺhavá politická diskusia o jeho začlenení do rozpočtu EÚ. Táto zmena je dôležitá 
z kvantitatívneho (odhadovaná výška približne 30 miliárd EUR počas siedmich rokov) a kvalitatívneho 
hľadiska. V skutočnosti pomáha pri zjednodušení finančného prostredia EÚ a zosúladení rozhodovania 
s rozšíreným spolurozhodovacím procesom a s tým súvisiacou intenzívnejšou kontrolou právnych 
predpisov a výdavkových nástrojov EÚ zo strany Európskeho parlamentu. Okrem toho sa uľahčuje 
monitorovanie pokroku pri plnení záväzku EÚ vyčleniť 0,7 % hrubého národného dôchodku na 
oficiálnu rozvojovú pomoc. 

Takéto medziinštitucionálne úsilie o zefektívnenie finančného prostredia, ak je to možné, je viditeľné 
aj v súvislosti s nástrojmi, ktoré nie sú podľa zmlúv zahrnuté do rozpočtu EÚ, napr. Európsky mierový 
nástroj (EPF), ktorý funguje od júla 2021. Z tohto nástroja vytvoreného mimo rozpočtu EÚ sa 
financuje podpora armád partnerských krajín EÚ, pokiaľ ide o infraštruktúru, odbornú prípravu 
a vybavenie. Tieto činnosti sa zefektívňujú v rámci jediného zastrešujúceho nástroja EPF, zatiaľ čo 
predtým boli financované v rámci dvoch rôznych nástrojov: z mechanizmu Athena a mierového 
nástroja pre Afriku, ktorý bol financovaný z Európskeho rozvojového fondu. 

Komisia okrem toho zdôrazňuje, že aj zahrnutie núdzových nástrojov, ako je nástroj 
NextGenerationEU, makrofinančná pomoc +Ukrajine2 a (čiastočne) záväzky v rámci nástroja SURE, 
do rozsahu stropov vlastných zdrojov samo osebe predstavuje ďalšie úsilie o zefektívnenie prostredia 
napriek núdzovej a naliehavej situácii, ktorá je príznačná pre tieto dva nástroje. Je to v súlade 
s konsolidovaným prístupom týkajúcim sa zabezpečenia krytia podmienených záväzkov v rámci 
stropov vlastných zdrojov, ktoré vyplývajú z finančnej pomoci členským štátom (napr. platobná 
bilancia, Európsky finančný stabilizačný mechanizmus), ako aj rozpočtových záruk a finančných 
nástrojov (v prípade nástrojov vnútornej aj vonkajšej politiky, napr. Program InvestEU, záruka pre 
vonkajšiu činnosť atď.). 

Napokon sa zásadne odlišnými charakteristikami modernizačného fondu odôvodňuje rozhodnutie 
o jeho zriadení, pričom sa zaviedli mechanizmy správy. Aj keď Komisia v budúcnosti nevylučuje žiadne 
možné opatrenia, ktoré by sa mali zakladať na dôkladnom posúdení možných prínosov, ktoré by 
začlenenie modernizačného fondu do rozpočtu prinieslo z hľadiska správy. V prípade Inovačného 

                                                 
1 Správa EDA, zhrnutie, bod IV. 

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2022/2463 zo 14. decembra 2022, ktorým sa 
zriaďuje nástroj na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (makrofinančná pomoc +) (Ú. v. EÚ L 322, 
16.12.2022, s. 1 – 14). 
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fondu a modernizačného fondu existujú rozdiely odôvodňujúce ich zriadenie, hoci sa oba systémy 
podpory zameriavajú na dekarbonizáciu Európy, pričom sa pri nich uplatňujú odlišné mechanizmy 
správy. Na jednej strane sa z Inovačného fondu podporujú projekty prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov na úrovni EÚ s cieľom financovať najlepšie projekty v rámci Únie, pokiaľ ide 
o inovácie, zabraňovanie emisiám skleníkových plynov, vyspelosť, rozšíriteľnosť a nákladovú 
efektívnosť, a preto hlavné rozhodnutia prijíma Komisia. Na druhej strane sa financovanie v prípade 
modernizačného fondu, z ktorého sa podporuje modernizácia energetických systémov v desiatich 
prijímajúcich členských štátoch EÚ, uskutočňuje na základe ich vopred určených vnútroštátnych 
finančných balíkov, pričom rozhodnutia prijíma investičný výbor spravovaný EIB a prevažne zložený 
zo zástupcov členských štátov a prijímajúce členské štáty sú zodpovedné za jeho fungovanie. 

 

2. Hodnotenie pred vytvorením nových nástrojov 

Vytváranie nových nástrojov sa riadi komplexným rámcom vrátane usmerňujúcich zásad 
a štandardných procesov. Zahŕňa: 

- Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z roku 20163, 
 

- nariadenie o rozpočtových pravidlách, 
 

- pokiaľ ide o základné akty pre viacročné programy, medziinštitucionálnu dohodu zo 

16. decembra 20204 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach 
a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie 
nových vlastných zdrojov, 

 
- spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 16. decembra 2020 

o rozpočtovej kontrole nových návrhov založených na článku 122 ZFEÚ s možnými 
významnými dôsledkami pre rozpočet Únie5, 
 

- usmernenia a súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu, v rámci ktorých sa vykonávajú 

posúdenia vplyvu alebo ex ante hodnotenia v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie, a to 
aj v prípade programov a finančných nástrojov. 

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách by sa pre významné programy viacročného 
finančného rámca6 malo vypracovať ex ante hodnotenie. Ex ante hodnotenia (a posúdenia vplyvu) sú 
podkladom pre rozhodovanie o koncepcii nástrojov pri analýze možností politiky, a to najmä 
prostredníctvom kontroly intervenčných stratégií, nástrojov, kanálov alebo úrovní intervencií. Ak by sa 
malo vykonať posúdenie vplyvu, ale napríklad z naliehavých dôvodov to nie je možné, od novembra 
2021 sa v usmerneniach a súbore nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu stanovuje, že pracovný 
dokument útvarov Komisie sa má uverejniť do troch mesiacov od uverejnenia návrhu. To by zahŕňalo 
odôvodnenie koncepcie, posúdenie súladu s inými nástrojmi a analýzu nákladov a prínosov. 
V naliehavých prípadoch môže podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad 
rozhodnúť, či udelí výnimku z požiadavky vykonať posúdenie vplyvu. Okrem toho je príprava nového 

                                                 
3 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie 

a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016). 
4 Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie 

a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom 
finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov 
(Ú. v. EÚ L 433, 22.12.2016), pozri body 18, 19, 26. Pozri aj poznámku pod čiarou č. 4 v prílohe I. 

5 Ú. v. EÚ C 444I, 22.12.2020. 
6 (Nariadenie o rozpočtových pravidlách, článok 34). 
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viacročného finančného rámca jedinečným procesom, ktorý si vyžaduje osobitný prístup, pokiaľ ide 
o rozsah a hĺbku analýzy. V súvislosti s týmto procesom sa v rámci Komisie interne vydávajú praktické 
pokyny pre prípravnú prácu. 

 

3. Verejná zodpovednosť za finančné prostredie EÚ 

Mechanizmy verejnej kontroly a rozsah právomocí Európskeho parlamentu v kontexte rôznych 
nástrojov7 sú v plnej miere založené na príslušných ustanoveniach zmlúv a vyplývajú z uplatniteľného 
medziinštitucionálneho legislatívneho procesu. V tejto súvislosti Komisia zdôrazňuje, že má 
obmedzenú zodpovednosť za vytváranie a/alebo vykonávanie určitých nástrojov, najmä vzhľadom na 
to, že niektoré z nich nepatria do rozsahu pôsobnosti zmlúv EÚ (napr. EMS). 

Komisia vo všeobecnosti podporuje to, aby správcovia verejných finančných prostriedkov na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni niesli zodpovednosť, a to na základe transparentného podávania správ 
a auditov vykonávaných nezávislými audítormi. Pre nástroje, na ktoré sa nevzťahujú právomoci auditu 
EDA, sú zavedené mechanizmy nezávislého externého auditu. Komisia sa domnieva, že je na 
príslušných inštitúciách a orgánoch a EDA, aby tieto záležitosti prediskutovali8. 

Pokiaľ ide o práva dohľadu Európskeho parlamentu nad modernizačným fondom, Komisia sa 
domnieva, že existuje dostatočný stupeň verejnej kontroly9. Vo vykonávacom nariadení 2020/100110 
sa podrobne uvádzajú zavedené pravidlá monitorovania, podávania správ a hodnotenia a auditu, ako 
aj povinnosti EIB a Komisie v súvislosti s uverejňovaním príslušných správ na webovom sídle 
modernizačného fondu a portálu „Europa“11. Komisia preto zastáva názor, že tento postup 
zabezpečuje úplnú transparentnosť a dostatočné uistenie rozpočtového dohľadu. 

Komisia podáva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách správy o plnení rozpočtu EÚ, a to 
v rámci viacerých finančných správ, ako je konsolidovaná ročná účtovná závierka EÚ, výročná správa 
o riadení a výkonnosti, pracovné dokumenty pripojené k návrhu rozpočtu v súlade s článkom 41 
nariadenia o rozpočtových pravidlách a správa o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách, 
finančnej pomoci a podmienených záväzkoch vypracovaná na základe článku 250 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. 

Komisia okrem toho v súlade s bodmi 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 
a na základe verejne dostupných informácií vypracúva správu o rozpočtovej transparentnosti, ktorá 
sa vzťahuje na niektoré nástroje, ktoré nepatria do pôsobnosti Komisie v súvislosti s podávaním správ. 

Komisia preto poskytuje požadované správy a informácie, aby Európsky parlament mohol vykonávať 
svoju demokratickú kontrolu nad všetkými nástrojmi a finančnými prostriedkami, ktoré patria do jeho 
právomoci, a to v súlade s požiadavkami stanovenými v zmluvách a príslušných nariadeniach. 
Komisia nemôže niesť zodpovednosť za finančné prostriedky, na ktoré sa nevzťahujú jej výsadné 
práva. 

                                                 
7 Pozri pripomienky EDA v bodoch 62 až 66. 
8 Pozri záver EDA v bode 96. 
9 Pozri pripomienku EDA v bode 63. 
10 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 

uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie 
modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie 
energetickej efektívnosti niektorých členských štátov (Ú. v. EÚ L 221/107, 10.7.2020). 

11 Webové sídlo modernizačného fondu i) https://modernisationfund.eu/investments/ a modernizačný fond na 
portáli Europa ii) https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en. 
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III. ODPOVEDE KOMISIE NA ODPORÚČANIA EDA 

1. Zabezpečiť primerané predbežné posúdenie koncepcie 

a možností v súvislosti so všetkými novými nástrojmi 

Komisia: 

a) by mala v existujúcom rámci zabezpečiť, aby každý nový nástroj, ktorý navrhuje, obsahoval 

posúdenie vybranej koncepcie a potreby vytvoriť tento nástroj v rámci rozpočtu EÚ alebo mimo 

neho, a 

b) by sa mala podeliť o tento osvedčený postup s Radou s cieľom uplatniť ho na nové nástroje, 

ktoré Komisia nenavrhla. 

Cieľový dátum vykonania: 2024 

Komisia čiastočne prijíma písmeno a) tohto odporúčania, keďže nie je možné zabezpečiť predbežné 

posúdenie pri každom návrhu, napríklad v naliehavých prípadoch, ani pri opatreniach, za ktoré by 
podľa zmlúv neniesla zodpovednosť. 

Komisia čiastočne prijíma písmeno b). 

Okrem toho v súvislosti s písmenom b) Komisia nemôže prijať prekročenie existujúceho rámca. 
Komisia okrem toho trvá na tom, že posúdenie možností v súvislosti s koncepciou by sa malo riadiť 
požiadavkami stanovenými v zmluvách a/alebo politickými rámcami v súlade s legislatívnymi 
postupmi a nemožno ho zaručiť pri každom návrhu, najmä v prípade návrhov, na ktoré nevzťahuje 
tento rámec (typ EMS alebo naliehavé postupy). 

V tejto súvislosti sa vytváranie nových nástrojov riadi komplexným rámcom vrátane usmerňujúcich 
zásad a štandardných postupov, ako sa uvádza v oddiele II.2. 

 

2. Zostavovať a zverejňovať informácie o celkovom 

finančnom prostredí EÚ 

Komisia by mala zhromažďovať a zverejňovať informácie o všetkých nástrojoch celkového 

finančného prostredia EÚ. 

Cieľový dátum vykonania: 2024 

Komisia toto odporúčanie čiastočne prijíma. 

Ako sa uvádza v oddiele II.3, Komisia už v rámci viacerých správ v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách podáva správy o plnení rozpočtu EÚ a nástrojoch, za ktoré je Komisia zodpovedná. Komisia 
okrem toho poskytuje informácie o iných nástrojoch, ako sa stanovuje v bode 16 
medziinštitucionálnej dohody12. Komisia nemá právomoc podávať správy o nástrojoch, ktoré nie sú 
zahrnuté do rozsahu pôsobnosti rozpočtu EÚ alebo sa na ne dokonca nevzťahujú zmluvy, prípadne 

                                                 
12 Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej 

únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom 
finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných 
zdrojov (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28 – 46). 
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ktoré nie sú uvedené v účtovnej závierke EÚ (vlastné operácie Európskej investičnej banky, úverový 
nástroj pre Grécko, modernizačný fond atď.), alebo v prípade ktorých nie sú verejne dostupné 
dokumenty. Takéto „podávanie správ o celkovom finančnom prostredí EÚ“ nemožno uplatňovať 
v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách, pretože by sa ním prekročil jeho rozsah pôsobnosti 
a čiastočne by vychádzalo z informácií, ktoré majú poskytnúť iné orgány (napr. EIB o svojich vlastných 
operáciách). 

3. Navrhnúť začlenenie modernizačného fondu do rozpočtu 

EÚ 

Komisia by mala navrhnúť začlenenie modernizačného fondu do rozpočtu EÚ pre nasledujúci 

viacročný finančný rámec, pričom by mala zohľadniť osobitosti fondu. 

Cieľový dátum vykonania: 2025 

Komisia toto odporúčanie neprijíma. 

Vzhľadom na osobitosti fondu a vyhradenie si práva legislatívnej iniciatívy, ako sa stanovuje 
v zmluvách, Komisia nemôže predvídať obsah a rozsah svojho návrhu VFR na obdobie po roku 2027. 

4. Navrhnúť integráciu a konsolidáciu existujúcich 

nástrojov finančnej pomoci 

Cieľový dátum vykonania: 2025 

(a) spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou a Európskym mechanizmom pre stabilitu 

s cieľom dosiahnuť zhodu v otázke začlenenia Európskeho mechanizmu pre stabilitu do 

„právneho rámca EÚ“; 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

(b) predložiť nové legislatívne návrhy týkajúce sa konsolidácie existujúcich nástrojov finančnej 

pomoci. 

Komisia toto odporúčanie čiastočne prijíma. 

Komisia si vyhradzuje právo legislatívnej iniciatívy, ako sa stanovuje v zmluvách. Ak by sa Európsky 
mechanizmus pre stabilitu začlenil do „právneho rámca EÚ“, Komisia preskúma možnosti konsolidácie 
existujúcich nástrojov finančnej pomoci, pričom zohľadní nástroje finančnej pomoci, ktoré sa v tom 
čase uplatňujú, a či existujú výhody dodatočného začlenenia nástrojov, ktoré sa už neuplatňujú. 
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