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ÚVOD 

Náš informačný dokument 

1. Tento informačný dokument je odpoveďou na oznámenie Komisie o strednodobom 

preskúmaní/revízii viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2014 – 2020, ako 

aj na návrhy, ktorými sa mení nariadenie o VFR, medziinštitucionálna dohoda a rozhodnutie 

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti1. V dohľadnom čase budeme reagovať 

na ďalšie legislatívne návrhy v „balíku“ na strednodobé preskúmanie2

2. Sústredíme sa na rozpočtové hľadiská fungovania VRF, ktoré boli predmetom 

strednodobého preskúmania/revízie, a vyzývame politické, legislatívne a rozpočtové orgány 

EÚ, aby počas tohto legislatívneho obdobia využili príležitosť a začali dlhodobú rozpočtovú 

reformu EÚ. Naše pripomienky sa nachádzajú za hlavnými časťami oznámenia, konkrétne 

za časťami o stave vykonávania VFR na obdobie 2014 – 2020, za návrhmi z balíka 

na strednodobé preskúmanie a otázkami, ktoré sa majú riešiť v návrhu na ďalší VFR. 

. 

Príležitosť na reformu rozpočtu EÚ 

3. Strednodobé preskúmanie/revízia VFR na obdobie 2014 – 2020 je príležitosťou 

na zváženie, ako možno zlepšiť finančné hospodárenie a povinnosť zodpovedať sa a dospieť 

k takému rozpočtovému systému EÚ, ktorý bude schopný znovu získať dôveru občanov.  

4. Vzhľadom na skúsenosti získané počas našich auditov, ako sme uviedli v našich 

výročných a osobitných správach, veríme, že nastal čas vypracovať nový prístup k výdavkom 

a investíciám EÚ. Cieľom reformy by malo byť zlepšenie schopnosti rozpočtového systému 

EÚ: 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final a COM(2016) 607 final. 

2 V súčasnosti pripravujeme stanoviská k návrhom na zmenu nariadenia o rozpočtových 
pravidlách (966/2012) a stanovisko na zmenu nariadenia o EFSI (2015/1017). 
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– rýchlo a pružne zamerať finančné prostriedky EÚ do oblastí, v ktorých môžu priniesť 

najvyššiu hodnotu pre EÚ a jej občanov, 

– poskytovať finančné prostriedky a dosahovať výsledky efektívne s primeraným rizikom; 

– preukázať, ako EÚ financuje politiky a dosahuje výsledky. 

5. V rámci súčasného VFR sa tieto ciele nedosahujú ľahko. Priestor, ktorý má Komisia 

na navrhnutie prehodnotenia výdavkov EÚ a zmenu finančných pravidiel, v tomto štádiu 

vo veľkej miere obmedzuje skutočnosť, že: 

– súčasný VFR odzrkadľuje finančné priority Únie v čase jeho prijatia, 

– nariadenie o VFR obmedzuje úpravy, ktoré sa môžu vykonávať v polovici trvania3

– sedemročné výdavkové programy na obdobie 2014 – 2020 len začínali po značných 

oneskoreniach,  

, 

– skutočnosť, že rozpočet EÚ funguje na hranici výdavkových limitov. 

6. V tejto súvislosti Komisia predkladá návrhy sústrediť viac zdrojov na súčasné priority, 

posilniť pružnosť rozpočtového hospodárenia a zjednodušiť hľadiská finančných pravidiel.  

STREDNODOBÉ PRESKÚMANIE VFR NA OBDOBIE 2014 – 2020 KOMISIOU  

Stav vykonávania súčasného VFR a nové výzvy 

Na diskusiu o reforme je potrebných viac dôkazov 

7. Informácie, ktoré Komisia prezentuje v súvislosti so „stavom vykonávania“ súčasného 

VFR, sa vo veľkej miere týkajú pravdepodobného využitia stropov a rezerv pre viazané 

a platobné rozpočtové prostriedky do konca roka 2020. Komisia neposkytuje dostatok 

informácií o: 

                                                      

3 Článok 2 nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020. 
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– dosahu hospodárskej situácie na výdavky členských štátov z rozpočtu EÚ4

a) členské štáty v plnom rozsahu nevyužijú

, vrátane 

rizika, že finančné prostriedky EÚ: 

5

b) nahradia iné investície a zdroje financovania; 

; 

c) možno nebudú vyplatené, ak členský štát neuskutoční odporúčané štrukturálne 

reformy („kondicionalita“); 

– predpokladaných výdavkoch v rámci súčasného VFR v porovnaní so skutočnými 

výdavkami predchádzajúceho VFR s cieľom zdôrazniť opakované omeškania, 

– nevyužitých prostriedkoch držaných vo finančných nástrojoch6

– objeme predbežného financovania, záväzkoch, ktoré sa majú zúčtovať platbami 

a ďalších záväzkoch a podmienených záväzkoch

, 

7

– pravdepodobných tokoch hotovosti v období siedmich až desiatich rokov so zreteľom 

na rozpočtové stropy, platobné potreby, kapacitné obmedzenia a potenciálne zrušenia 

viazanosti

, 

8

– celkovom finančnom dosahu návrhov v balíku v rámci strednodobého preskúmania 

na rozpočet EÚ, vrátane zvýšenia záväzkov a platieb v porovnaní so súčasným stavom, 

ako aj celkovej hodnoty predpokladaných rezerv a záruk, 

, aby sa poukázalo na situáciu po roku 2020,  

                                                      

4 Článok 2 nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020. 

5 Bod 2.6 a infografika (graf) 2.6 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015. 

6 Osobitná správa č. 19/2016 a bod 2.31 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015. 

7 Body 2.5 až 2.9 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015. 

8 Body 2.10 až 2.47 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015. 
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– tom, ako by návrhy mohli ovplyvniť oblasti rozpočtu EÚ s neustále vysokou 

chybovosťou9

8. Zároveň konštatujeme, že pre niektoré členské štáty tvoria rozpočtové prostriedky EÚ 

výrazný podiel na celkových verejných výdavkoch a investíciách

. 

10

9. Takéto informácie mohli byť predložené v tomto štádiu, aby boli predstavené výzvy 

v oblasti rozpočtového hospodárenia a bolo možné prispieť k formovaniu 

medziinštitucionálneho dialógu o možných dlhodobých riešeniach. 

. 

Historické riziká sa opakujú 

10. V dôsledku značných oneskorení na začiatku VFR na obdobie rokov 2014 – 2020 väčšina 

operačných výdavkov uskutočnených k dnešnému dátumu v rámci súčasného VFR sa týka 

záväzkov z predchádzajúceho obdobia. K oneskoreniam vo výdavkoch došlo tiež na začiatku 

predchádzajúcich období. 

11. V roku 2015, t. j. v poslednom roku, za ktorý boli kontrolované údaje, boli vyše tri 

štvrtiny operačných výdavkov vynaložené na systémy, ktoré fungujú podľa pravidiel 

predchádzajúceho VFR11

12. Napriek tomu, že nahromadené neuhradené platby z predchádzajúceho obdobia boli 

teraz zúčtované, je pravdepodobné, že v budúcich rokoch opäť dôjde k tlaku na platby, ak sa 

do konca obdobia úplne využijú stropy pre viazané rozpočtové prostriedky stanovené 

vo VFR. Vo veľkej miere sa to vysvetľuje rozdielom medzi záväzkami a platbami, ktoré boli 

pôvodne schválené vo VFR. 

. 

13. V tejto súvislosti návrh Komisie kompenzovať mobilizáciu rezervy na nepredvídané 

udalosti z roku 2014 v roku 2017 namiesto rokov 2018 – 2020 umožní, aby sa v týchto rokoch 

                                                      

9 Bod 1.66 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2014. 

10 Pozri infografiku (graf) 1.1 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015. 

11 Bod 2.3 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015. 
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mohli uskutočniť platby12. Podľa všetkého však v ďalšom VFR bude objem záväzkov, ktoré sa 

majú vyplatiť zo súčasného VFR, veľký, pretože do roku 2020 bude vyplatených menej ako 

60 % prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov dostupných v rámci 

súčasného VFR13

14. Je preto pravdepodobné, že v dôsledku oneskoreného začiatku programov a tlaku 

na rozpočet platieb v rámci súčasného VFR hrozia dve hlavné riziká, ak sa má splniť časový 

plán schvaľovania ďalšieho VFR a súvisiacich výdavkových programov: 

. To znamená, že výdavky v hlavnej rozpočtovej oblasti presiahnu 50 % až 

v poslednom roku tohto obdobia.  

– v priebehu ďalších rokov dôjde opäť k hromadeniu záväzkov a neuhradených platieb, 

pretože niektorým členským štátom sa nepodarí vyčerpať dostupné finančné 

prostriedky do roku 2020 a ani do roku 2023, keď skončí obdobie oprávnenosti 

výdavkových programov na obdobie 2014 – 2020. Hrozí, že v snahe vyhnúť sa strate 

finančných prostriedkov sa budú financovať projekty s nízkou hodnotou za vynaložené 

prostriedky14

– predtým, ako bude musieť Komisia predstaviť svoj návrh na ďalší VFR po roku 2020, 

t. j. na konci roka 2017, nebude veľká možnosť poučiť sa z hodnotení založených 

na faktoch, pokiaľ ide o návrh, fungovanie a výsledky výdavkových programov EÚ 

v rámci VFR na obdobie rokov 2014 – 2020. Okrem toho pred ukončením programov sa 

uskutoční mnoho následných hodnotení v rámci VFR na obdobie rokov 2007 – 2013. 

. 

                                                      

12 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie (EÚ) 
2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti (COM(2016) 607 final. 

13 Odhad Komisie, SWD (2016) 299 final – príloha 6. 

14 Bod 38 situačnej správy: Čo najlepšie využitie peňazí EÚ: situačná správa o rizikách finančného 
hospodárenia s rozpočtom EÚ. 
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Pred stanovením nového dlhodobého rozpočtu je potrebné komplexné preskúmanie 

výdavkov EÚ 

15. Rozpočet EÚ by mal ponúkať jasné a viditeľné výhody pre EÚ a jej občanov, ktoré by sa 

nedali dosiahnuť prostredníctvom výdavkov na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 

úrovni. 

16. V našich výročných a osobitných správach sa uvádzajú prípady, keď sa výdavky EÚ mohli 

plánovať strategickejšie a mohli tak dosiahnuť lepšie výsledky a vyššiu pridanú hodnotu 

pre EÚ ako celok. Napríklad v posledných správach sa okrem iného poukázalo na to, že: 

– investície do vidieckej infraštruktúry financované z rozpočtu EÚ poskytli len obmedzenú 

hodnotu za vynaložené prostriedky a v niektorých prípadoch finančné prostriedky EÚ 

nahradili vnútroštátne a regionálne finančné zdroje, namiesto toho, aby ich doplnili15

– tretina výdavkov EÚ na preskúmané námorné zariadenia bola vynaložená neúčinne 

alebo neudržateľne, pretože kopírovali blízke existujúce zariadenia

, 

16

– financovaním železničných projektov v období 2007 až 2013 sa nepodarilo posunúť 

nákladnú dopravu z ciest na železnicu

, 

17

– Európsky inovačný a technologický inštitút je obmedzený komplexným rámcom 

a problémami s riadením

, 

18

– počas obdobia 2007 – 2013 mali finančné nástroje v rámci EFRF a ESF v praxi ťažkosti 

s kontrolou nákladov/poplatkov, vyplácaním dostupných finančných prostriedkov, 

prilákaním súkromného kapitálu a opätovným využívaním finančnej pomoci

, 

19

                                                      

15 Osobitná správa č. 25/2015. 

. 

16 Osobitná správa č. 23/2016. 

17 Osobitná správa č. 8/2016. 

18 Osobitná správa č. 4/2016. 
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17. Okrem toho vysoká výkonnosť a pridaná hodnota v minulosti nie sú zárukou vysokej 

výkonnosti a pridanej hodnoty v budúcnosti. Je preto nevyhnutné, aby všetky hlavné 

výdavkové programy a systémy boli nielen pravidelne monitorované a hodnotené, ako sa 

vyžaduje, ale tiež, aby sa výkonnosť a pridaná hodnota rôznych programov a systémov 

porovnávali.  

18. Podľa nášho názoru bude pred prijatím ďalšieho dlhodobého rozpočtu a nového súboru 

výdavkových programov potrebné vykonať komplexné preskúmanie výdavkov EÚ. 

Komplexné preskúmanie výdavkov by okrem iného poskytlo príležitosť na zlepšenie: 

– výkonnosti a pridanej hodnoty rozpočtu EÚ na úrovni politických priorít (t. j. okruhov 

VFR), ako aj na úrovni programov;  

– procesu, pomocou ktorého sa politické ciele Únie premietajú do operačných cieľov jej 

hlavných výdavkových programov a systémov; 

– monitorovania a hodnotenia výkonnosti a pridanej hodnoty, ako aj predkladania správ 

na túto tému na jednotlivých úrovniach. 

Strednodobé preskúmanie VFR Komisiou nepredstavuje komplexné preskúmanie výdavkov 

EÚ zamerané na výkonnosť a pridanú hodnotu rozličných oblastí rozpočtu EÚ a výdavkových 

programov. Ak sa majú vyvodiť ponaučenia zo súčasného obdobia a ak sa majú dostupné 

finančné prostriedky EÚ v budúcnosti lepšie využívať, malo by sa takéto preskúmanie 

vykonať pred schválením nového dlhodobého finančného plánu. 

Pripomienky k hlavným návrhom v strednodobom preskúmaní Komisie 

19. Táto časť zodpovedá štruktúre časti 3 oznámenia Komisie. 

                                                                                                                                                                      
19 Osobitná správa č. 19/2016. 
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Lepšie zameranie na priority a nové výzvy? 

20. Návrhy Komisie na „lepšie zameranie na priority a nové výzvy“ znamenajú pridelenie 

dodatočných zdrojov na niektoré okruhy a programy bez toho, aby sa zvýšilo celkové 

finančné krytie VFR, ako je stanovené vo finančnej prílohe k oznámeniu. 

21. Celkový balík vo výške takmer 12,8 mld. EUR do roku 2020 sa rozdeľuje takto:  

– 1,8 mld. EUR v rozpočte na rok 2017 na migráciu, 

– 4,6 mld. EUR na súdržnosť v dôsledku automatických úprav so zreteľom na infláciu 

a vývoj HND v členských štátoch (okruh 1b), 

– 6,3 mld. EUR na rast a zamestnanosť, bezpečnosť, migráciu a utečencov (okruhy 1a, 1b, 

3 a 4), 

– neboli predložené žiadne návrhy na zmenu financovania poľnohospodárstva (okruh 2) 

alebo administratívy (okruh 5).  

22. Dodatočná suma vo výške 6,3 mld. EUR predstavuje asi 1 % celkových záväzkov na konci 

obdobia. Výrazne nemení celkový podiel prostriedkov pridelených na jednotlivé položky, 

hoci bezpečnosť a občianstvo (okruh 3) sa zvýšia o 23 %. 

23. Dodatočné investície závisia od toho, či sa Európsky parlament a Rada dohodnú, 

že financovanie prostredníctvom „osobitných nástrojov“ sa v období 2014 – 2020 nepočíta 

do stropov pre záväzky a platby. Priority a nové výzvy by sa spravidla mali financovať 

z rozpočtu EÚ a nie z „osobitných nástrojov“ mimo rozpočtu. „Osobitné nástroje“ sú rezervy, 

ktoré sa využívajú v prípade nepredvídaných situácií.  

24. Zo sumy vo výške 6,3 mld. EUR je suma 2,4 mld. EUR určená na Iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a niekoľko programov konkurencieschopnosti, ktoré 

priamo či nepriamo riadi Komisia. Konštatujeme, že dodatočné investície do týchto 

programov sa navrhujú predtým, ako sú vyhodnotené výdavky bežného obdobia. Začiatkom 

roka 2017 uverejníme audit vykonávania záruky pre mladých ľudí a YEI v členských štátoch. 
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25. Časť zo sumy 6,3 mld. EUR obsahuje aj rezervu určenú na pokrytie zvýšenia záruk 

na investičné fondy financované mimo rozpočtu. Do záručného fondu EFSI bude pridaná 

suma 150 mil. EUR na podporu navrhovaného zvýšenia jeho úverovej kapacity a 250 mil. EUR 

sa použije na vytvorenie podobného záručného fondu na nový Európsky fond pre udržateľný 

rozvoj (EFSD). Berieme na vedomie, že EFSD bude mať širší rozsah partnerov ako EFSI, a teda 

odlišný rizikový profil. Komisia navrhuje „spoločný fond na financovanie“ v snahe znížiť 

na minimum hotovosť, ktorú je potrebné držať, aby mohla uhradiť záruky z rozpočtu EÚ. 

Tento fond sa bude vzťahovať na záručné fondy pre EFSI, EFSD a na vonkajšie opatrenia.  

26. Komisia tiež navrhuje vytvoriť nové interné trustové fondy, aby pomohla prilákať 

dodatočné financovanie od členských štátov a ďalšie zdroje na riešenie migrácie a utečencov 

v EÚ.  

Podľa nášho názoru tieto návrhy výrazne nezmenia podiel zdrojov jednotlivých okruhov VFR 

do roku 2020. Skutočnosť, že návrh zamerať nové výdavky na súčasné priority sa nezakladá 

na prerozdeľovaní zdrojov, slúži na ilustráciu rozpočtových, programových a politických 

obmedzení (pozri bod 7), ktorým rozpočet EÚ v súčasnosti čelí a tiež je dôkazom toho, že je 

potrebná reforma. Okrem toho je v dôsledku zvýšenej miery využívania finančných 

nástrojov, trustových fondov a investičných fondov garantovaných z rozpočtu nevyhnutné 

posilniť riadenie rizík a predkladanie správ o podmienených záväzkoch EÚ, ktoré rastú. 

Zlepšenie pružnosti a schopnosti reagovať pri mobilizácii a poskytovaní finančných 

prostriedkov? 

27. Komisia navrhuje viaceré opatrenia na uľahčenie mobilizácie dodatočných finančných 

prostriedkov pre nové výzvy v rámci existujúcich stropov súčasného VFR. Sú to: 

– opatrenia na zmiernenie ročného rozpočtu na záväzky a platby prostredníctvom 

maximálneho využívania rezerv a prenesených rozpočtových prostriedkov, 

– dodatočné zvýšenie kapacity rezerv v rozpočte a v „osobitných nástrojoch“, vrátane 

vytvorenia novej krízovej rezervy Európskej únie (ďalej len „krízová rezerva“). 
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28. Cieľom návrhov týkajúcich sa rezerv a prenesených rozpočtových prostriedkov by malo 

byť zabezpečiť maximálne využitie záväzkov a platieb v rámci stropov stanovených pre dané 

obdobie. Inými slovami rozdiel medzi stropmi VFR a ročnými rozpočtami by v podstate 

zmizol, keďže stropy v ktoromkoľvek príslušnom roku by mohli byť prekročené, pokiaľ 

nebudú prekročené celkové stropy na celé obdobie.  

29. Pokiaľ ide o rezervy v rozpočte, Komisia navrhuje vytvoriť pružnú „rezervu“ vo výške 

10 % finančných prostriedkov v troch nástrojoch vonkajšej činnosti20

30. Cieľom krízovej rezervy je umožniť EÚ rýchlo reagovať na krízy, ako aj na udalosti 

s vážnymi humanitárnymi alebo bezpečnostnými dôsledkami. Táto rezerva by bola 

financovaná z rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená v roku n-2. Komisia 

odhaduje, že rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, prinesú približne 3 až 

4 mld. EUR ročne. Kapacita fondu by mohla dosiahnuť hodnotu rozpočtových prostriedkov, 

ktorých viazanosť bola zrušená, za dva roky, keďže nevyužité rezervy by sa mohli preniesť 

do nasledujúceho roku. 

. Okrem toho Komisia 

navrhuje rozšíriť dva „osobitné nástroje“, nástroj pružnosti a rezervu na núdzovú pomoc, 

a zaviesť krízovú rezervu. 

Týmito návrhmi by sa podľa nášho názoru zvýšila pružnosť rozpočtu aj rezervy. Existuje však 

riziko, že systém sa stane ešte zložitejší, budú porušené zásady ročnej platnosti, špecifickosti 

a transparentnosti rozpočtu EÚ a kontrola rozpočtového hospodárenia EÚ sa stane ešte 

náročnejšia. Okrem toho by sa malo objasniť, koľko dodatočných výdavkov by bolo možných 

v dôsledku týchto návrhov a aká by bola celková kapacita všetkých rezerv. 

Jednoduchšie pravidlá a väčšia orientácia na výsledky? 

31. Komisia navrhuje zásadne prepracovať všeobecné finančné pravidlá na vykonávanie 

rozpočtu EÚ, ako aj zmeny v odvetvových finančných pravidlách. Ako uvádzame v úvode, 

                                                      

20 Nástroj predvstupovej pomoci (IPAII), nástroj európskeho susedstva (ENI) a finančný nástroj 
rozvojovej spolupráce (DCI). 
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naše názory na konkrétne prvky týchto zmien predstavíme v samostatnom stanovisku. 

V tomto štádiu však poukazujeme na nasledujúce body návrhov. 

32. Komisia v zásade aktualizuje a rozširuje „súbor“ nástrojov, ktoré možno využiť 

vo výdavkových programoch, a podporuje ich kombinované používanie. Do určitej miery 

bude možné uplatniť nové ustanovenia vo výdavkových programoch na obdobie 2014 – 

2020, aby boli viac orientované na výsledky a menej vystavené rizikám. Ešte väčší priestor 

na to bude existovať v programoch a systémoch na ďalšie obdobie. Napriek tomu, 

že finančné opravy a spätné získavanie nesprávne vynakladaných súm sú nevyhnutným 

prvkom dobrého finančného hospodárenia EÚ, zastávame názor, ktorý sme vyjadrili v našej 

výročnej správe, že je lepšie už na začiatku navrhnúť programy, ktoré sú menej náchylné 

na chyby.  

33. Komisia navrhuje mnohé „zjednodušenia“ rôznych typov. Väčšina opatrení je zameraná 

na uľahčenie riadenia výdavkových programov a systémov EÚ a získavania finančných 

prostriedkov. Cieľom ďalších opatrení je umožniť dôslednejšie využívanie nástrojov, ktoré nie 

sú spojené s grantmi, ako sú trustové fondy, finančné nástroje a finančná pomoc. Niekoľko 

opatrení upravuje situácie, keď je na dosiahnutie rovnakých cieľov možné kombinovať 

viaceré nástroje, ktoré sú spojené s grantmi, ako aj nástroje, ktoré nie sú spojené s grantmi. 

S navrhovanými zmenami je podľa nášho názoru potrebné jednať opatrne, aby sa predišlo 

zbytočnej zložitosti mechanizmov financovania v dôsledku zvýšenia možností kombinovať 

rozličné typy nástrojov. 

Prechod na ďalší viacročný finančný rámec 

34. Komisia vyhlásila, že v ďalšom VFR plánuje zaviesť rozsiahlejšie zmeny a uvádza niekoľko 

problémov, ktoré treba riešiť. Naše názory na problémy, na ktoré poukazuje Komisia, sú 

predstavené nižšie spoločne s naším názorom na hlavný problém, ktorý nie je predmetom 

strednodobého preskúmania, a ktorým sú čoraz komplikovanejšie mechanizmy financovania 

politík EÚ.  
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Problémy, na ktoré poukazuje Komisia 

Reforma vlastných zdrojov 

35. Komisia plánuje zohľadniť výsledky práce skupiny pre vlastné zdroje na vysokej úrovni 

a my sme pripravení poskytnúť naše pripomienky k legislatívnym návrhom, ktoré by mohli 

vyplynúť z tejto analýzy. Domnievame sa, že existuje priestor na zlepšenie ustanovení 

o vlastných zdrojoch a navrhujeme, aby výsledky úvahy o príjmovej stránke rozpočtu boli 

zohľadnené spolu s výsledkami preskúmania výdavkov. 

Trvanie rámca 

36. Komisia poznamenáva, že sedemročné trvanie súčasného VFR nie je dobre 

zosynchronizované s päťročnými mandátmi Európskeho parlamentu a Komisie. 

37. Je potrebné poznamenať, že celý cyklus VFR v skutočnosti presahuje obdobie 13 rokov, 

keďže návrhy sa najskôr predkladajú dva roky pred ďalším obdobím a oprávnenosť výdavkov 

v rámci programu sa predlžuje počas troch rokov po ukončení programového obdobia 

(„n+3“) a na ukončenie programov treba ešte počítať 1,5 roka po ukončení obdobia 

oprávnenosti. Ak po súčasnom VFR nasleduje nový 5-ročný VFR (a nie sú žiadne ďalšie 

podstatné zmeny), väčšina výdavkov počas nového obdobia sa bude týkať programov 

z predchádzajúceho obdobia 2014 – 2020. 

38. V nedávnych výročných správach21

– desaťročný cyklus strategického plánovania nie je v súlade so sedemročným cyklom 

riadenia rozpočtu EÚ, 

 sme okrem iného uviedli, že existuje priestor 

na zlepšenie procesu zosúlaďovania výdavkov z rozpočtu EÚ so strategickými prioritami 

Únie. Konkrétne sme zistili, že: 

                                                      

21 Pozri kapitolu 3 výročných správ o plnení rozpočtu za rok 2014 a 2015. 
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– súčasné rozpočtové ustanovenia neuľahčujú premietnutie politických ambícií (stratégia 

Európa 2020 / desať politických priorít Komisie) do užitočných operačných cieľov 

pre výdavkové programy a systémy22

39. Je preto teraz potrebné a možné zosúladiť dlhodobú stratégiu a tvorbu politík 

s rozpočtovým cyklom. Zároveň sa domnievame, že nastal čas objaviť ďalšie možnosti 

napríklad: 

. 

– priebežný rozpočet so strednodobým horizontom plánovania a priebežný program 

hodnotenia, 

– určovanie dĺžky trvania programov a systémov na základe politických potrieb, a nie 

na základe dĺžky finančného plánovacieho obdobia 

– vyžadovať od členských štátov a Komisie, aby predstavili riadne odôvodnené potreby 

financovania EÚ a výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť pred stanovením výdavkov.  

40. V záujme dobrého finančného hospodárenia a transparentnosti by bolo tiež dobré, keby 

politické, legislatívne a rozpočtové orgány EÚ určili, v ktorých politických oblastiach by sa 

mali použiť prostriedky z rozpočtu EÚ predtým, ako rozhodnú o ďalšom dlhodobom 

finančnom pláne. 

Flexibilita 

41. Komisia považuje finančné prostriedky, ktoré sú vopred prideľované v rámci zdieľaného 

hospodárenia členským štátom, ako hlavné obmedzenie schopnosti súčasného rozpočtu 

reagovať na meniace sa potreby. Zároveň navrhuje, aby sa opätovne preskúmala možnosť 

vytvorenia rezerv, ktoré sa dajú rýchlo mobilizovať. 

42. Zistili sme, že vopred prideľované finančné prostriedky sú zdrojom nepružnosti. Táto 

otázka by však mala byť zohľadňovaná v rámci úvah na vysokej úrovni (pozri tiež bod 40) 

o tom, čo by sa malo financovať z rozpočtu EÚ a počas akého časového obdobia. 
                                                      

22 Body 3.86 a 3.87 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015. 
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Začlenenie ERF do rozpočtu 

43. Súhlasíme, že legislatívne a rozpočtové orgány by mali zvážiť financovanie EPF 

z rozpočtu EÚ. Navrhujeme, aby sa táto otázka prerokovala v širšom kontexte iniciatívy 

zameranej na dosiahnutie väčšieho poriadku v čoraz komplikovanejších mechanizmoch 

financovania politík EÚ. 

Zužitkovanie inovácií zo súčasného VFR 

44. Komisia plánuje vychádzať z opatrení podmienenosti, pákového účinku a zjednodušení 

zavedených v súčasnom VFR a ďalej rozvinutých v návrhoch strednodobého preskúmania. 

45. Pokiaľ ide o podmienenosť, zhodli sme sa na tom, že predtým, ako sa ďalej rozpracuje, 

malo by sa vypracovať posúdenie vykonávania tohto mechanizmu počas aktuálneho VFR. 

46. Podobne by sa tiež malo posúdiť zdvojnásobené používanie pákového účinku 

v súčasnom období prostredníctvom finančných nástrojov, Európskeho fondu pre strategické 

investície a trustových fondov s cieľom preveriť, či poskytujú hodnotu za vynaložené peniaze 

s primeraným rizikom a transparentne. Z nášho auditu napríklad vyplýva, že predchádzajúce 

odhady pákového efektu sa zakladali na nekonzistentných metodikách a vo boli všeobecnosti 

príliš optimistické23

47. Pokiaľ ide o ďalšie zjednodušenie, zhodli sme sa na tom, že vzhľadom na oneskorenia, 

ku ktorým opäť došlo pri vykonávaní programov v rámci zdieľaného hospodárenia, je 

potrebný nový pohľad na tieto programy. Rovnakú pozornosť by mali dostať programy 

v rámci priameho a nepriameho hospodárenia. Tieto otázky by mali byť súčasťou 

všeobecného preskúmania výdavkov (pozri bod 18). 

.  

                                                      

23 Body 62 až 91 osobitnej správy č. 19/2016. 
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Všeobecné mechanizmy financovania 

48. Okrem záležitostí uvedených vyššie sa domnievame, že je potrebná široká diskusia 

o tom, ako dosiahnuť čo najjasnejšie, najjednoduchšie a najucelenejšie všeobecné 

mechanizmy financovania politík EÚ. 

49. Podľa nášho názoru sú súčasné mechanizmy na zabezpečenie účinného riadenia, auditu 

a kontroly už teraz zložité a nákladné. Existuje riziko, že návrhy Komisie, ktorých cieľom je 

vytvoriť nové fondy EÚ a podporiť financovanie z viacerých zdrojov, zhoršia už teraz 

preťažené a zložité finančné prostredie EÚ. 

50. Toto prostredie teraz tvoria programy, štrukturálne fondy, trustové fondy, strategické 

investičné fondy, záručné fondy, nástroje, finančné nástroje, nástroje makrofinančnej 

pomoci, rozličné rezervy a niekoľko marží.  

51. Terminológia je tiež problematická. Výrazy ako „záväzok“, „nástroj“, „fond“, „rezerva“ a 

„marža“ často v rozličných oblastiach politiky znamenajú rôzne veci24

ZÁVERY A NÁVRHY 

. Zbytočne to v tejto 

veci komplikuje komunikáciu so zainteresovanými stranami.  

52. Rozpočtový systém EÚ potrebuje reformu založenú na dôkazoch, ak chce: 

– pružnejšie reagovať pri rýchlom a flexibilnom presmerovaní obmedzených zdrojov 

do oblastí, v ktorých prinesú najvyššiu hodnotu,  

– byť účinnejší pri poskytovaní finančných prostriedkov a dosahovaní výsledkov 

s primeraným rizikom, 

– byť transparentnejší, pokiaľ ide o spôsob financovania politík a dosahovanie výsledkov. 

                                                      

24 Bod 2.5 a infografika (tabuľka) 2.1 výročnej správy o plnení rozpočtu za rok 2015 sú príkladom 
rozpočtových záväzkov pre jednotlivé okruhy VFR. 
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53. Komisia predstavila návrhy, ktoré pomôžu zamerať viac zdrojov na súčasné priority, 

posilniť pružnosť rozpočtu a zjednodušiť určité hľadiská finančných pravidiel. Úlohou 

audítora nie je vyjadrovať sa k veľkosti, štruktúre ani rozdeleniu rozpočtu EÚ. Našou úlohou 

však je upozorniť na to, že ak sa rozhodnutia o financovaní prijmú predtým, ako sa vôbec 

bude uvažovať o budúcich prioritách a doterajšej výkonnosti, existuje riziko, že zdroje 

nebudú optimálne využívané. Omeškania pri vykonávaní programov v rámci súčasného VFR 

a omeškania pri uzatváraní predchádzajúcich programov svedčia o tom, že tieto návrhy sa 

neopierali o žiadnu analýzu výdavkov v rámci súčasného obdobia a že bude zložité posúdiť 

výkonnosť predtým, ako bude musieť Komisia predstaviť ďalší VFR, t. j. na konci roka 2017. 

Okrem toho je teraz potrebné zaoberať sa čoraz komplikovanejšími mechanizmami 

financovania politík EÚ, keďže niektoré návrhy v rámci strednodobého preskúmania môžu 

túto zložitosť ešte viac zhoršiť. Predkladáme štyri návrhy na riešenie týchto otázok. 

Návrh č. 1: Prehodnotiť harmonogram vypracovania ďalšieho VFR 

54. Navrhujeme prehodnotiť harmonogram vypracovania ďalšieho VFR a sprievodných 

výdavkových programov, aby bol k dispozícii dostatočný čas na predbežnú diskusiu 

o budúcich potrebách a prioritách v oblasti financovania, na kontrolu výdavkov v bežnom 

období a na zlepšenie mechanizmov financovania.  

Návrh č. 2: Komplexne preskúmať výdavky EÚ 

55. Navrhujeme preskúmať výdavky predtým, ako bude predstavený nový VFR a súbor 

výdavkových programov. V preskúmaní výdavkov by sa mal posudzovať rozsah, v akom:  

– pridelené zdroje v rozpočte EÚ odzrkadľujú strategické priority EÚ a možnosti 

na vytváranie pridanej hodnoty,  

– programy a systémy EÚ prispievajú k dosahovaniu strategických priorít, poskytujú 

hodnotu za vynaložené prostriedky a umožňujú kontrolovať riziko nezrovnalostí. 
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Návrh č. 3: Vypracovať jasnejšie, jednoduchšie a ucelenejšie mechanizmy financovania 

56. Vyzývame Komisiu, aby navrhla opatrenia na dosiahnutie jasnejších, jednoduchších 

a ucelenejších mechanizmov financovania EÚ, ktoré budú zároveň lepšie štruktúrované, 

aby sa zabezpečila dostatočná transparentnosť, povinnosť zodpovedať sa a aby verejnosť 

porozumela, ako sú financované politiky EÚ a aké výhody so sebou prinášajú.  

Návrh č. 4: Venovať sa v diskusii na vysokej úrovni rozpočtovým prioritám EÚ  

57. Navrhujeme, aby politické orgány EÚ začali čo najskôr diskusiu o tom, do akej miery by 

jednotlivé politiky EÚ mali byť financované z rozpočtu EÚ so zreteľom na možný vývoj politík 

a počet členských štátov EÚ.  
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