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Predslov predsedu

Na nasledujúcich stránkach sú zhrnuté hlavné poznámky, ktoré Európsky dvor
audítorov predložil spoluzákonodarcom EÚ – Európskemu parlamentu a Rade – aby ich
zohľadnili pri diskusiách a rozhodovaní o legislatívnych návrhoch Komisie o viacročnom
finančnom rámci (VFR) na obdobie 2021 – 2027.
Táto publikácia poskytuje zostručnený prehľad týchto príspevkov týkajúcich sa
niekoľkých oblastí rozpočtu. Nadväzuje najmä na stanoviská, ktoré sme vydali
k návrhom Komisie v priebehu roka 2018, ale aj na naše novšie informačné dokumenty
a iné správy o financiách EÚ, ako aj na naše kumulatívne skúsenosti. Pozornosť sme
v našich poznámkach upriamili konkrétne na navrhovaný proces stanovovania
výdavkových priorít pre EÚ, pružnosť rozpočtu EÚ, zameranie na výkonnosť
a zjednodušenie administratívy, a tiež na povinnosť zodpovedať sa a mechanizmy
auditu.
Musíme zdôrazniť, že na to, aby bol parlamentný dohľad účinný, je potrebné, aby bol
založený na spoľahlivých mechanizmoch vyvodzovania zodpovednosti. Z tohto dôvodu
sme navrhli všeobecné pravidlo, aby bol Európsky dvor audítorov ustanovený
za externého audítora všetkých subjektov zriadených Európskou úniou.
Naším celkovým stanoviskom je, že vítame snahy Komisie o modernizáciu rozpočtu EÚ
na obdobie po roku 2020. Zároveň však vo svojich stanoviskách k legislatívnym
návrhom Komisie a vo svojich správach upozorňujeme na niekoľko potenciálnych rizík,
identifikujeme určité nedostatky a navrhujeme konkrétne zlepšenia. Niektoré z týchto
zlepšení by si vyžadovali zmeny samotných základných legislatívnych aktov, no mnohé
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ďalšie by Komisia mohla vyriešiť pri prijímaní delegovaných a vykonávacích aktov
pri zavádzaní týchto právnych predpisov do praxe. Komisia len zriedkakedy konzultuje
s Európskym dvorom audítorov, keď ide o nelegislatívne akty, a to aj napriek tomu,
že často obsahujú kľúčové ustanovenia s vplyvom na správnosť a účinnosť výdavkov
EÚ.
Komisia sa v súčasnosti usiluje dosiahnuť, aby bol legislatívny balík VFR prijatý
do konca roka 2019, no tento proces už teraz výrazne zaostáva za pôvodným plánom.
Harmonogram je teda tesný. Skúsenosti z obdobia 2014 – 2020 ukazujú, aké ťažké je
dohnať oneskorenia pri prijímaní legislatívneho rámca. Európsky parlament a Radu
preto povzbudzujeme k tomu, aby čo najskôr dosiahli politickú dohodu, aby mohlo
vykonávanie začať hneď po začiatku programového obdobia v roku 2021.

Klaus-Heiner Lehne
predseda
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Naše poznámky k návrhu Komisie
týkajúcemu sa VFR na obdobie 2021 –
2027
Aké boli naše pripomienky k všeobecným otázkam?
V tejto prvej časti sú zhrnuté naše poznámky k štyrom konkrétnym aspektom hlavného
návrhu Komisie týkajúceho sa viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027:
—

proces stanovovania výdavkových priorít na základe strategických faktorov,

—

pružnosť rozpočtu EÚ a navrhované rozdelenie financovania,

—

zameranie na zjednodušenie a výkonnosť vo výdavkových programoch,

—

opatrenia týkajúce sa povinnosti zodpovedať sa.

Neustále treba mať na pamäti, že našou úlohou nie je posudzovať navrhované politické
priority či rozdelenie financovania v novom VFR.
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Boli výdavkové priority založené na strategických faktoroch?
Vítame návrh Komisie zosúladiť štruktúru rozpočtu a rozdelenie zdrojov s jej
politickými prioritami a zamerať výdavky na opatrenia, ktoré dokázateľne zabezpečujú
pridanú hodnotu EÚ.
Poukazujeme však na skutočnosť, že Komisia začala svoje rokovania o finančnom
plánovaní obdobia 2021 – 2027 napriek tomu, že nebola dosiahnutá politická dohoda
ani s členskými štátmi ani medzi nimi o strategických cieľoch EÚ na nadchádzajúce
roky. Platnosť súčasnej stratégie Európa 2020 uplynie predtým, ako začne nasledujúce
obdobie. V dôsledku toho je návrh Komisie skôr prostriedkom na formovanie
politických cieľov EÚ po roku 2020 ako reakciou na tieto ciele. Domnievame sa, že je
dôležité, aby zákonodarcovia EÚ zabezpečili, aby sa v priebehu obdobia VFR
pri finančnom plánovaní EÚ riadne zohľadnili akékoľvek zmeny cieľov.
Radi by sme tiež dodali, že Komisia zatiaľ nenavrhla jasne vymedzenú koncepciu
pridanej hodnoty EÚ, na základe ktorej by sa komplexne vyhodnotili náklady a prínosy
členstva v EÚ.

Aké zmeny sa navrhujú na zlepšenie pružnosti rozpočtu a rozdeľovania financovania?
Komisia predložila niekoľko návrhov, vďaka ktorým by sa zvýšila celková pružnosť
rozpočtu (napríklad zvýšenie stropu pre vlastné zdroje, odstránenie obmedzení
vzťahujúcich sa na rozdiel medzi stropom VFR pre ročné platobné rozpočtové
prostriedky a platbami vykonanými v danom roku, a stanovenie rezervy pre nevyužité
záväzky a zrušené záväzky).
Sme zajedno v tom, že z hľadiska správneho finančného riadenia by tieto zmeny
umožnili rýchlejšie a účinnejšie zareagovať na neočakávané požiadavky. Takisto
súhlasíme, že návrh započítavať osobitné nástroje – Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii, Fond solidarity Európskej únie, rezervu na núdzovú pomoc a nástroj
flexibility – mimo ročných stropov pre platobné rozpočtové prostriedky by situáciu
sprehľadnil.
Pokiaľ ide o vývoj výdavkov za VFR na obdobie 2021 – 2027, na ich porovnanie s VFR
na obdobie 2014 – 2020 je potrebné brať do úvahy niekoľko faktorov (ako je inflácia
a vplyv odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na rozpočet) (pozri tiež prílohu II). Takisto
upozorňujeme, že Komisia pri návrhoch zmien výdavkových priorít nevychádza
z posúdenia toho, akú pridanú hodnotu EÚ majú jednotlivé oblasti. A Komisia by mala
napokon vyjasniť hlavné predpoklady, na ktorých stojí návrh VFR, v ucelenom
finančnom pláne.
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Vzhľadom na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, v dôsledku ktorého môže byť
k dispozícii menší objem finančných prostriedkov, sa okrem toho môže stať, že bude
potrebné prehodnotiť výdavkové priority VFR a rozdelenie financií vo všeobecnosti.
Komisia by mala tiež stanoviť za prioritu poskytnutie dostatočných platobných
rozpočtových prostriedkov vo VFR na obdobie 2021 – 2027 na vyrovnanie
nesplatených záväzkov zo súčasného VFR a akýchkoľvek nových záväzkov, ktoré sú
splatné pred koncom roka 2027.

Nakoľko presvedčivý je dôraz na zjednodušenie a výkonnosť?
Komisia navrhuje znížiť počet výdavkových programov a zjednodušiť pravidlá. Týmto
by sa zmiernila administratívna záťaž na prijímateľov a vnútroštátne a regionálne
orgány, ktoré riadia fondy EÚ. Na strane príjmov Komisia navrhuje ukončiť
uplatňovanie korekčného mechanizmu pri príspevkoch členských štátov do rozpočtu.
Vítame hlavné línie týchto návrhov. Domnievame sa však, že je ešte priskoro
na posúdenie toho, či takéto kroky zvýšia efektívnosť opatrení EÚ. Cieľom
zjednodušenia by konkrétne malo byť odstránenie zbytočných pravidiel a postupov,
a nielen konsolidácia existujúcich súborov pravidiel. Komisia bude musieť okrem toho
najmä pri zdieľanom riadení zaistiť, aby sa v pravidlách členských štátov dosiahla
ideálna rovnováha medzi uľahčením vykonávania a zabezpečením správneho
vynakladania finančných prostriedkov EÚ.
Komisia tiež plánuje posilniť zameranie všetkých výdavkových programov
na výkonnosť. Čiastočne sa to má dosiahnuť stanovením jasnejších cieľov a menšieho
počtu ukazovateľov výkonnosti, ktoré budú však kvalitnejšie.
Súhlasíme však, že je zásadne dôležité stanoviť pre všetky programy jednotný a pevný
rámec výkonnosti, ktorý sa môže dôsledne uplatňovať na monitorovanie účinnosti
výdavkov EÚ.

Ako možno zlepšiť vyvodzovanie zodpovednosti?
Komisia navrhuje pre svoje výdavkové programy ucelenejší a transparentnejší rámec.
Mimo rozpočtu EÚ by sa financovalo menej nástrojov. Domnievame sa, že obe
opatrenia majú potenciál zlepšiť vyvodzovanie zodpovednosti vo všeobecnosti.
Je zásadne dôležité, aby výdavkové programy EÚ zodpovedali najvyšším štandardom
verejnej zodpovednosti a transparentnosti. V tejto súvislosti odporúčame sformulovať
súbor zastrešujúcich zásad týkajúcich sa povinnosti zodpovedať sa, ktorý by mohol byť
zahrnutý do medziinštitucionálnej dohody priloženej k návrhu VFR.
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Viac podrobností je uvedených
—

v našom informačnom dokumente o návrhu Komisie týkajúcom sa viacročného
finančného rámca na obdobie 2021 – 2027, uverejnenom 10. júla 2018,

—

a v našom stanovisku č. 5/2018 týkajúcom sa vlastných zdrojov, uverejnenom
11. októbra 2018.

Aké boli naše pripomienky k príjmom?
V tejto časti sú zhrnuté naše poznámky k legislatívnym návrhom Komisie týkajúcim sa
vlastných zdrojov, ktoré boli uverejnené 2. mája 2018 ako súčasť balíka VFR.

Na obdobie nasledujúceho VFR Komisia navrhuje zachovať clá ako jeden z vlastných
zdrojov EÚ, avšak v nižšej sadzbe výberu pre členské štáty. Ako významný zdroj príjmov
navrhuje zachovať aj zdroj založený na HND a zjednodušiť výpočet príspevkov
založených na DPH. Spolu by tieto tri typy vlastných zdrojov tvorili 87 % príjmov EÚ.
Okrem toho by sa zaviedli tri nové typy vlastných zdrojov: založené na novom
daňovom systéme pre spoločnosti v EÚ, na systéme obchodovania s emisiami EÚ (ETS)
a na dani na nerecyklované plastové obaly.
Naším celkovým záverom je, že navrhovaný systém financovania EÚ bude aj naďalej
zložitý. Okrem toho upozorňujeme na niekoľko problémov, ktoré pravdepodobne
ohrozia účinnosť navrhovaných nových vlastných zdrojov. Komisia napríklad navrhuje,
aby sa zdroj založený na EU ETS počítal ako percentuálny podiel z príjmov
z obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie, ktorých celkový objem je však
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pevne stanovený. Hoci by tento návrh nepochybne viedol k vytvoreniu príjmov,
pre členské štáty by nebol motiváciou navyše, aby znižovali emisie skleníkových plynov.
Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) bude
postupne zavedený až niekoľko rokov po začiatku nového VFR. A napokon členské
štáty by museli zosúladiť zber a výpočet údajov o recyklácii plastov a Komisia by tieto
údaje musela následne overiť.
Takisto sa domnievame, že Komisia by mala prehodnotiť svoj návrh na zjednodušenie
zdroja založeného na DPH, pretože predpoklady, z ktorých vychádza pri výpočte
nových príspevkov, nezodpovedajú krokom v zdôvodnení tohto zjednodušenia.
Na vykompenzovanie odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a zahrnutie Európskeho
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu EÚ, Komisia navrhuje zvýšiť stropy pre vlastné
zdroje. Takisto navrhuje postupne prestať používať korekčné mechanizmy, ktoré sa
v súčasnosti uplatňujú pri niektorých členských štátoch. Viedlo by to
k transparentnejšiemu a jednoduchšiemu systému. Podľa návrhu Komisie by však tento
proces trval až do roku 2026.
Viac podrobností je uvedených
—

v našom stanovisku č. 5/2018 týkajúcom sa vlastných zdrojov, uverejnenom
11. októbra 2018.

Aké boli naše pripomienky k výdavkom?
V tejto časti sú zhrnuté naše poznámky k návrhom Komisie týkajúcim sa týchto
hlavných výdavkových oblastí:
—

výskum a inovácie,

—

súdržnosť,

—

poľnohospodárstvo a prírodné zdroje,

—

susedstvo, rozvojová a medzinárodná spolupráca,

—

program InvestEU.
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Výskum a inovácie
7. júna 2018 Komisia prijala svoj návrh programu Horizont Európa, programu v oblasti
výskumu a inovácií s rozpočtom vo výške 100 mld. EUR, ktorý nadviaže na program
Horizont 2020.

Dvor audítorov nebol požiadaný o poskytnutie stanoviska k tomuto návrhu.
V nedávnom informačnom dokumente sme však predložili niekoľko návrhov, ako
zjednodušiť účasť v programe Horizont 2020.
Navrhli sme napríklad, aby Komisia rozšírila využívanie možností zjednodušeného
vykazovania nákladov, aby zvýšila počet zapojených malých a stredných podnikov
(MSP) a účastníkov, ktorí sa do programov EÚ v oblasti výskumu zapájajú prvýkrát.
Komisia by pri tom mala venovať pozornosť zmierneniu akýchkoľvek súvisiacich rizík
spojených so zjednodušeným vykazovaním nákladov (pozri časť týkajúcu sa súdržnosti,
s. 12).
Navrhli sme tiež, aby sa návrhy v oblasti výskumu, ktoré Komisia vyhodnotila ako
kvalitné, no na ktoré nie je k dispozícii financovanie z rozpočtu EÚ na výskum, mohli
financovať z iných európskych alebo národných programov bez toho, aby museli prejsť
ďalším výberovým postupom. Prispelo by to k zníženiu administratívnej záťaže
účastníkov.
Viac podrobností je uvedených
—

v našom informačnom dokumente Príspevok k zjednodušeniu programu EÚ
v oblasti výskumu po programe Horizont 2020, uverejnenom 21. marca 2018.
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Súdržnosť
29. mája 2018 Komisia uverejnila návrh týkajúci sa nariadenia o spoločných
ustanoveniach pre sedem fondov EÚ v rámci zdieľaného riadenia: Európsky fond
regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Európsky námorný
a rybársky fond, Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj
na riadenie hraníc a víza. Spolu tieto fondy zahŕňajú približne 360 mld. EUR, čo je
zhruba 30 % celkového rozpočtu na obdobie 2021 – 2027.

Podmienky financovania a zameranie na výkonnosť
Domnievame sa, že úsilie Komisie o posilnenie vzťahu medzi využívaním financovania
EÚ a európskym semestrom a prechod z ex ante podmienok na jednoduchšie základné
podmienky, sú pozitívnym krokom. Keďže však chýba stratégia alebo súbor cieľov
pre celú EÚ, ktoré by poskytli jasnú víziu toho, čo chce EÚ prostredníctvom svojich
politík dosiahnuť, bude na členských štátoch, aby vymedzili strategické ciele
pre príslušné fondy. Bude potrebné venovať pozornosť tomu, aby boli tieto
národné/regionálne ciele dostatočne ambiciózne.
Pružnosť
Vo všeobecnosti vítame rôzne opatrenia v návrhu nariadenia o spoločných
ustanoveniach na zvýšenie pružnosti rozpočtu EÚ. V dôsledku niektorých z nich sa však
môže zvýšiť administratívna záťaž vnútroštátnych a regionálnych orgánov (napr.
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plánovanie prideľovania finančných prostriedkov v dvoch fázach) a niektoré si budú
vyžadovať dodatočné objasnenie.
Zjednodušenie
Návrh jasne odráža ambíciu Komisie zjednodušiť pravidlá, čo v plnej miere
podporujeme. Domnievame sa však, že v niektorých prípadoch riziká pre zhodu
a správne finančné riadenie prevažujú nad potenciálnymi prínosmi zjednodušenia.
Konkrétne:
—

je možné, že zjednodušenie sa dosiahne na úkor zrozumiteľnosti pre prijímateľov
a vnútroštátne a regionálne orgány verejnej správy,

—

rôznorodosť navrhovaných opatrení (napr. zjednodušené vykazovanie nákladov,
financovanie neprepojené s nákladmi) môže viesť k tomu, že uhradené finančné
prostriedky nebudú úmerné skutočne vzniknutým nákladom, čo predstavuje riziko
z hľadiska hodnoty za vynaložené peniaze,

—

zrušenie niektorých prvkov, ako sú ex ante posúdenia programov, hodnotenia
veľkých projektov, podávanie strategických správ a výkonnostná rezerva, by
oslabilo mechanizmy zavedené na dosahovanie výsledkov.

A napokon ročné financovanie v tejto oblasti politiky sa na jednotlivé programy
prideľuje na začiatku programového obdobia. Podiel ročného financovania, ktorý
členský štát nevyužije vo vopred stanovenej lehote, sa automaticky odpočíta z jeho
objemu pridelených prostriedkov a vráti sa do rozpočtu EÚ. Komisia navrhuje skrátiť
obdobie na využitie týchto prostriedkov z troch na dva roky, čo vítame ako krok
správnym smerom.
Povinnosť zodpovedať sa
Podľa návrhu by sa zodpovednosť za vykonávanie presunula na členské štáty, rozšírili
by sa mechanizmy jednotného auditu a obmedzila by sa úloha Komisie. Ak sa budú
tieto zmeny správne uplatňovať, nepochybne majú potenciál znížiť administratívne
náklady a zvýšiť efektívnosť. Zároveň by však zanikol dohľad, v dôsledku čoho vzniká
riziko vyšších mier nezrovnalosti vo výdavkoch, a tieto zmeny by v konečnom dôsledku
mohli ohroziť pokrok v oblasti vnútornej kontroly, ktorý sa dosiahol za uplynulých 20
rokov.
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Viac podrobností je uvedených
—

v našom informačnom dokumente o zjednodušení plnenia politiky súdržnosti
po roku 2020, uverejnenom 28. mája 2018,

—

v našom stanovisku č. 6/2018 k návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach,
uverejnenom 31. októbra 2018.

Poľnohospodárstvo a prírodné zdroje
1. júna 2018 Komisia uverejnila svoj návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
po roku 2020, na ktorú bude vyčlenené financovanie v približnej výške 330 mld. EUR.
Hlavnými zmenami oproti súčasnému programovému obdobiu sú tieto:
—

jeden strategický plán SPP za členský štát pre všetky výdavky v rámci SPP (priame
platby, rozvoj vidieka a trhové opatrenia),

—

pokus o prechod na systém založený na výkonnosti,

—

nová definícia oprávnenosti výdavkov (založená na vykázaných výstupoch a novej
koncepcii zákonnosti a správnosti),

—

zmeny v systémoch kontroly, s vplyvom hlavne na certifikačné orgány.

Podmienky financovania a zameranie na výkonnosť
Zámer Komisie prejsť v rámci SPP na model založený na výkonnosti vítame. Absencia
jasných, konkrétnych a vyčíslených cieľov EÚ však vyvoláva neistotu o tom, ako by
Komisia posudzovala strategické plány SPP vypracované členskými štátmi. S ľútosťou
tiež konštatujeme, že navrhovaný rámec výkonnosti je len slabou motiváciou: aj keby
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sa ciele nedosiahli o výraznú hodnotu, na financovanie EÚ by to malo len malý vplyv,
a dobrá výkonnosť by v najlepšom prípade zabezpečila len zanedbateľný výkonnostný
bonus.
Názor Komisie, že návrh posilní prepojenie SPP s environmentálnymi a klimatickými
cieľmi, je z nášho pohľadu diskutabilný. A máme tiež pochybnosti o tom, ako Komisia
plánuje posúdiť alebo zmerať environmentálny vplyv navrhovaných opatrení.
Na záver podotýkame, že najväčšia časť výdavkov v rámci SPP by aj naďalej bola určená
na priame platby poľnohospodárom. Návrh neobsahuje dostatok dôkazov o tom,
že poľnohospodári skutočne potrebujú túto formu podpory príjmov.
Zjednodušenie
Komisia navrhuje zredukovať legislatívny rámec z piatich na tri nariadenia.
Kombinované programovanie opatrení, ktoré je v súčasnosti rozdelené medzi Európsky
poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka (EPFRV), v rámci jediného národného strategického plánu SPP by rozhodne
mohlo pomôcť zaistiť súlad. Nie je však isté, že sa SPP celkovo zjednoduší, pretože
v iných ohľadoch sa komplexnosť zvýši (v návrhu sa napríklad zavádza ekologický režim
s podobnými cieľmi, ako majú dva iné environmentálne nástroje).
Povinnosť zodpovedať sa
Komisia by pri posudzovaní oprávnenosti vychádzala z výstupov a fungovania systémov
riadenia, no toto posúdenie by nezahŕňalo pravidlá pre jednotlivých prijímateľov
stanovené v strategických plánoch SPP. Návrh neobsahuje vymedzenie pojmu
„výstup“. Domnievame sa však, že pri niektorých opatreniach výstup závisí od toho,
či prijímatelia dodržia záväzky stanovené v strategických plánoch SPP. Preto nie je
jasné, ako sa bude posudzovať oprávnenosť niektorých výdavkov.
Návrh okrem toho oslabuje dozornú úlohu členských štátov i Komisie, a to týmito
spôsobmi:
—

tak ako v minulosti by platobné agentúry mali za úlohu zabezpečiť zákonnosť
a správnosť operácií financovaných z SPP a certifikačné orgány by kontrolovali
fungovanie systémov riadenia. Nie je však jasné, či by sa tieto kontroly vzťahovali
aj na definície a konkrétne kritériá oprávnenosti v strategických plánoch.
Certifikačné orgány by navyše už neboli povinné overovať zákonnosť a správnosť,

—

hoci Komisia nesie konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu, nedostávala by už
od platobných agentúr kontrolné štatistiky a nebola by teda schopná vyčísliť
neoprávnené výdavky. Zanikol by aj súčasný postup, pri ktorom certifikačné
orgány poskytujú uistenie týkajúce sa platieb jednotlivým poľnohospodárom.
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Viac podrobností je uvedených
—

v našom informačnom dokumente o budúcnosti SPP, uverejnenom
19. marca 2018,

—

v našom stanovisku č. 7/2018 k SPP, uverejnenom 7. novembra 2018.

Susedstvo, rozvojová a medzinárodná spolupráca
14. júna 2018 Komisia predstavila svoj návrh týkajúci sa Nástroja susedstva
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), vytvoreného zlúčením niekoľkých
existujúcich nástrojov vonkajšej činnosti. Na vykonávanie nástroja NDICI v období 2021
– 2027 sa navrhuje financovanie vo výške 89,2 mld. EUR.

Zjednodušenie a pružnosť
Návrh má jasný potenciál zjednodušiť operácie v tejto oblasti politiky. Vítame
predovšetkým skutočnosť, že ERF by sa začlenením to nástroja NDICI stal súčasťou
rozpočtu EÚ. Výsledkom by bol väčší súlad medzi jednotlivými fondmi EÚ
poskytujúcimi finančnú podporu a lepší demokratický dohľad Európskeho parlamentu.
Ešte sa len uvidí, či zlúčenie fondov bude postačovať na to, aby sa spružnili reakcie
na neočakávané výzvy a krízy.
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Komisia tiež navrhuje zvýšiť prahy, po ktorých prekročení sa budú musieť prijať akčné
plány a opatrenia v podobe vykonávacích aktov. Navrhované prahy sú dvojnásobne
vyššie ako pri ERF. Táto zmena by oslabila mechanizmy dohľadu.
Výkonnosť
Zastávame názor, že navrhovaný prístup založený na výkonnosti by sa mal uplatňovať
vo všetkých prípadoch, nielen v súvislosti s krajinami európskeho susedstva. Používanie
programovania založeného na výsledkoch by sa podobne malo rozšíriť aj na tematické
programy.
Odporúčame, aby Komisia vo svojom hodnotení nástroja NDICI zreteľnejšie rozlišovala
medzi samotným nariadením a výslednými opatreniami. Špecifické ciele vymedzené
v nariadení by okrem toho mali byť užšie prepojené s kľúčovými ukazovateľmi
výkonnosti.
Vzhľadom na to, že ERF by sa stal súčasťou rozpočtu EÚ, by mali byť podľa nášho
názoru pravidlá rozpočtovej podpory v nariadení o finančných pravidlách, ktoré sa
vzťahujú na ERF, tiež zosúladené s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet
EÚ. Okrem toho je potrebné ešte vyjasniť rozsah diskrečnej právomoci Komisie
v súvislosti s rozpočtovou podporou určenou zámorským krajinám a územiam (ZKÚ).
Viac podrobností je uvedených
—

v našom stanovisku č. 3/2018 k návrhu nariadenia Rady o finančných
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond, uverejnenom
1. októbra 2018,

—

v našom stanovisku č. 10/2018 k Nástroju susedstva a rozvojovej
a medzinárodnej spolupráce, uverejnenom 17. decembra 2018.

Program InvestEU
6. júna 2018 Komisia predložila návrh programu InvestEU na podporu investícií v EÚ.
Komisia odhaduje, že nový fond zmobilizuje dodatočné investície vo výške približne
650 mld. EUR. Dosiahne sa to sprístupnením záruk z rozpočtu EÚ v hodnote 38 mld.
EUR podľa vzoru Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý bol zriadený
v priebehu obdobia 2014 – 2020 a pri ktorom sa uplatňuje prístup založený na dopyte.
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Dvor audítorov nebol požiadaný o poskytnutie stanoviska k tomuto návrhu. Avšak
v nedávnych správach a stanovisku sme uviedli niekoľko poznámok
ku komplementárnosti fondu EFSI s ostatnými finančnými nástrojmi a rozpočtovými
zárukami, k metódam na odhad miery dodatočných zmobilizovaných investícií
a ku geografickému rozloženiu projektov, a všeobecnejšie k využívaniu finančných
nástrojov na financovanie politík EÚ.
Ďalej sme už v minulosti upozornili na medzery vo vyvodzovaní zodpovednosti
za riadenie a vykazovanie výdavkov z rozpočtu EÚ. Sústredenie všetkých centrálne
riadených finančných nástrojov v rámci jediného programu je pozitívnym krokom
na zmiernenie tohto rizika. Domnievame sa, že tento záver platí rovnako dobre
aj pri návrhu Komisie.
Komisia bude musieť postupovať opatrne pri delegovaní právomocí potenciálne
na širokú škálu partnerov v súvislosti s preberaním záväzkov v mene rozpočtu EÚ.
Takisto zastávame názor, že Komisia by mala predložiť komplexnú analýzu celkovej
finančnej expozície rozpočtu EÚ zakaždým, keď navrhne legislatívne akty, v dôsledku
ktorých sa vytvorí alebo pridá značný objem podmienených záväzkov.
Viac podrobností je uvedených
—

v našom stanovisku č. 2/2016 k fondu EFSI, uverejnenom 11. novembra 2016,

—

v našom stanovisku č. 6/2018 k návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach,
uverejnenom 31. októbra 2018.
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Aké boli naše pripomienky k prierezovým otázkam?
V tejto štvrtej časti sú zhrnuté naše poznámky k horizontálnym aspektom návrhov
Komisie týkajúcich sa príjmov a výdavkov EÚ.

Ochrana právneho štátu
V máji 2018 Komisia predložila návrh nariadenia na ochranu rozpočtu EÚ pred
tzv. všeobecnými nedostatkami v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu
v členských štátoch (ako je nedostatočná nezávislosť súdnictva či nezabránenie
nezákonnému rozhodovaniu verejných orgánov, jeho nenapravenie a nepotrestanie).

Vzhľadom na to, že takéto eventuality môžu ovplyvniť správne finančné riadenie a iné
finančné záujmy Únie, vítame snahu v súvislosti s týmto legislatívnym návrhom. Tento
nový mechanizmus je špecifickejší z hľadiska rozsahu, účinnosti a uplatniteľnosti ako
ostatné možnosti, ktoré má Komisia k dispozícii. Domnievame sa však, že v návrhu
v tomto štádiu chýbajú niektoré jasné a špecifické kritériá, ktoré by vymedzovali, čo
predstavuje „všeobecný nedostatok“ a ako sa budú opatrenia vykonávať. Preto je
podľa nášho názoru potrebné ešte objasniť postup a rozsah opatrení. A napokon sme
aj za to, aby sa do návrhu zahrnuli záruky, ktoré by zabránili negatívnym účinkom
na prijímateľov v rámci programov EÚ.
Viac podrobností je uvedených
—

v našom stanovisku č. 1/2018 k právnemu štátu, uverejnenom 17. júla 2018.
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Boj proti podvodom a korupcii
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
23. mája 2018 Komisia predložila návrh týkajúci sa prispôsobenia činnosti Európskeho
úradu pre boj proti podvodom (OLAF) zriadeniu Európskej prokuratúry a zvýšenia
účinnosti úradu OLAF.

Podľa nášho názoru návrh nezaručuje, že ochrana finančných záujmov EÚ bude účinne
posilnená. Upozorňujeme tiež, že navrhované zmeny nebudú stačiť na to, aby viedli
k výraznému zvýšeniu účinnosti vyšetrovaní úradu OLAF.
K navrhovanému mechanizmu spolupráce medzi Európskou prokuratúrou a úradom
OLAF máme výhrady. Odporúčame napríklad, aby úrad OLAF zohrával strategickejšiu
úlohu v rámci opatrení EÚ na boj proti podvodom, čo by viedlo k lepšiemu dohľadu
na úrovni EÚ. V strednodobom horizonte by Komisia mala tieto mechanizmy
prehodnotiť a v prípade potreby predložiť návrh dodatočného právneho predpisu.
Program pre boj proti podvodom
30. mája 2018 Komisia predložila návrh týkajúci sa ochrany finančných záujmov EÚ
a správneho uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblastiach colníctva
a poľnohospodárstva. Celkový rozpočet navrhnutý pre tento program je 181 mil. EUR.
Podľa nášho názoru je tu riziko prekrývania a nedostatku synergických účinkov medzi
týmto programom a inými, z ktorých sa financujú podobné opatrenia. Schopnosť
programu zabezpečiť pridanú hodnotu EÚ je preto otázna. Takisto máme pochybnosti
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o tom, či sú navrhnuté ukazovatele výkonnosti vhodné na monitorovanie a hodnotenie
výsledkov programu.
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing)
29. mája 2018 Komisia predložila návrh týkajúci sa ochrany osôb nahlasujúcich
porušenia práva Únie.
Vítame hlavné línie tohto návrhu a predložili sme niekoľko konkrétnych odporúčaní.
Viac podrobností je uvedených
—

v našom stanovisku č. 4/2018 k nahlasovaniu porušenia práva Únie,
uverejnenom 15. októbra 2018,

—

v našom stanovisku č. 8/2018 k úradu OLAF a Európskej prokuratúre,
uverejnenom 22. novembra 2018,

—

v našom stanovisku č. 9/2018 k programu EÚ pre boj proti podvodom,
uverejnenom 22. novembra 2018.

Posudzovanie vplyvu legislatívy: tzv. zásada lepšej právnej regulácie
Posúdenia vplyvu tvoria kľúčovú časť programu Komisie pre lepšiu právnu reguláciu,
ktorý má za cieľ navrhnúť a vyhodnotiť politiky a právne predpisy EÚ tak, aby sa ich
ciele dosiahli najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom 1. V týchto posúdeniach sa
konkrétne analyzuje, či existuje potreba opatrení EÚ a aké by boli možné vplyvy
dostupných riešení. Vykonanie posúdenia je povinné vždy, keď sa očakáva, že iniciatíva
Komisie akéhokoľvek druhu bude mať významný ekonomický, sociálny alebo
environmentálny vplyv. Posúdenia sa teda môžu vykonať v súvislosti s legislatívnymi
návrhmi, nelegislatívnymi návrhmi (napr. finančné programy, odporúčania
k rokovaniam o medzinárodných dohodách) a vykonávacími/delegovanými aktmi.
Zistenia, ktoré vyplynú z posúdenia vplyvu sú zhrnuté v správe. Výbor Komisie
pre kontrolu regulácie overuje kvalitu každej správy a vydáva príslušné stanovisko.
V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby sa pri programoch
a činnostiach, s ktorými je spojený značný objem výdavkov, vykonávalo aj hodnotenie
ex ante 2. V prípadoch, keď sa očakáva, že program alebo činnosť bude mať významný
1

Európska komisia, Lepšia právna regulácia: dosahovanie lepších výsledkov v záujme silnejšej
Únie, COM(2016) 615 final, 14.9.2016.

2

Článok 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.
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ekonomický, environmentálny alebo sociálny vplyv, môže mať toto hodnotenie formu
posúdenia vplyvu – a v tomto prípade bude musieť Komisia preskúmať aj rôzne
možnosti vykonávania.
Komisia vykonala komplexné a doložené posúdenie vplyvu v oblastiach, ktorých sa
týkali len dve zo šiestich stanovísk, ktoré sme vydali k návrhom balíka VFR. Zo štyroch
prípadov, pri ktorých sne nenašli posúdenie vplyvu, sa vykonalo len jedno hodnotenie
ex ante.

Tabuľka 1 – Hodnotenia Komisie pripojené k návrhom
Stanovisko k…

Posúdenie vplyvu?

Hodnotenie ex ante?

právnemu štátu

Nie

Nie

vlastným zdrojom

Nie

Nie

nariadeniu o spoločných
ustanoveniach

Nie

SPP

Áno

Nie

Programu EÚ pre boj proti
podvodom

Nie

Áno

nástroju NDICI

Áno

Nie

Nie

Domnievame sa, že Komisia mala vykonať komplexné, doložené posúdenia vplyvu
v súvislosti so všetkými uvedenými významnými legislatívnymi návrhmi. Poskytli by
pevnejší základ pre vyhodnotenie týchto návrhov a ich potenciálnej pridanej hodnoty
EÚ a navyše by sa tým splnili pravidlá lepšej právnej regulácie.
Komisia vykonala komplexné posúdenie vplyvu v súvislosti s SPP, čo je jedna
z najväčších výdavkových oblastí. Niektoré časti analýzy sa však od našich zistení líšia.
Jednou z otázok, pri ktorých sa naše názory rozchádzajú, je otázka tradičných opatrení
SPP (napr. priame platby poľnohospodárom), ktoré sa v návrhu zachovávajú a stále
predstavujú najväčší podiel rozpočtu SPP, a to aj napriek tomu, že nie sú vhodné
na riešenie mnohých environmentálnych a klimatických problémov a nie sú
ani najefektívnejším spôsobom zaistenia dôstojného príjmu.
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Viac podrobností je uvedených
—

v našom stanovisku č. 1/2018 k právnemu štátu, uverejnenom 17. júla 2018,

—

v našom stanovisku č. 5/2018 týkajúcom sa vlastných zdrojov, uverejnenom
11. októbra 2018,

—

v našom stanovisku č. 6/2018 k návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach,
uverejnenom 31. októbra 2018,

—

v našom stanovisku č. 7/2018 k SPP, uverejnenom 7. novembra 2018,

—

v našom stanovisku č. 9/2018 k programu EÚ pre boj proti podvodom,
uverejnenom 22. novembra 2018,

—

v našom stanovisku č. 10/2018 k Nástroju susedstva a rozvojovej
a medzinárodnej spolupráce, uverejnenom 17. decembra 2018.

Podmienky pre zavedenie prístupu založeného na potvrdeniach zatiaľ
neboli vytvorené
Pri analýze návrhov Komisie týkajúcich sa súdržnosti, SPP a nástroja NDICI sme skúmali
aj to, či by nám pri práci na vyhlásení o vierohodnosti umožnili vykonávať postup
založený na potvrdeniach.
Domnievame sa, že návrh týkajúci sa súdržnosti zatiaľ plne nezabezpečuje minimálne
podmienky na uplatňovanie prístupu založeného na potvrdeniach. Podotýkame však,
že samotné nariadenie o spoločných ustanoveniach nemôže vytvoriť všetky podmienky
pre umožnenie tohto prístupu. Na vyriešenie týchto nedostatkov by členské štáty
a Komisia museli navrhnúť potrebné opatrenia v oblastiach, ktoré patria do ich
pôsobnosti. Orgány auditu členských štátov musia konkrétne zlepšiť výber svojich
vzoriek a dokumentáciu, kontrolnú činnosť a audit zálohových platieb pri finančných
nástrojoch a projektoch, na ktoré bola udelená štátna pomoc, a Komisia by mala
prehodnotiť, ako odhaduje zvyškovú chybovosť.
V súvislosti s návrhom týkajúcim sa SPP existuje niekoľko problémov a nejasností –
súvisiacich hlavne s navrhovanou definíciou oprávnených výdavkov, rámcom uistenia
a úlohou certifikačných orgánov – v dôsledku ktorých by pre nás bolo zložité vykonávať
audit na účely vyhlásenia o vierohodnosti, pri ktorom by sme uplatnili prístup založený
na potvrdeniach.
A napokon pri návrhu NDICI sme dospeli k záveru, že zatiaľ neobsahuje vhodný rámec
vnútornej kontroly, ktorý by nám umožnil prejsť na plánovaný postup založený
na potvrdeniach.
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Posilnenie úlohy nezávislého externého auditu subjektov zriadených
Európskou úniou
Účinný parlamentný dohľad nad všetkými orgánmi zapojenými do vykonávania politík
a programov EÚ si vyžaduje spoľahlivé mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti,
v rámci ktorých sa využívajú stanoviská nezávislých externých audítorov. Treba sa
vyhnúť viacnásobným mandátom na vykonávanie auditu, aby sa predišlo protichodným
stanoviskám, duplikácii a prekrývaniu.
Z tohto dôvodu navrhujeme všeobecné pravidlo, aby bol EDA ustanovený za externého
audítora všetkých subjektov zriadených Európskou úniou. Okrem toho pri rokovaniach
o legislatívnom návrhu Komisie by Rada a Parlament mali trvať na tom, aby sa na naše
audítorské právomoci nevzťahovali žiadne obmedzenia v oblastiach, v ktorých sa
vykonávajú politiky a programy EÚ, vyberajú príjmy a kde sú financie EÚ vystavené
riziku a vynakladajú sa.
Viac podrobností je uvedených
—

v našom informačnom dokumente o návrhu Komisie týkajúcom sa
viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027, uverejnenom
10. júla 2018,

—

v našom stanovisku č. 2/2018 k Európskemu menovému fondu, uverejnenom
8. októbra 2018.
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Základné informácie
Balík VFR na obdobie 2021 – 2027 – 51 legislatívnych návrhov
Viacročný finančný rámec je dlhodobým rozpočtom Európskej únie. Stanovuje sa
v ňom maximálny objem finančných prostriedkov dostupných pre jednotlivé hlavné
výdavkové kategórie (okruhy).
2. mája 2018 Komisia uverejnila svoj zastrešujúci legislatívny návrh nasledujúceho VFR.
Nasledovali odvetvové návrhy, ktoré okrem iného zahŕňali hlavné výdavkové programy
EÚ. Balík VFR obsahuje spolu 51 legislatívnych návrhov (pozri prílohu I).
Nasledujúci VFR sa týka sedemročného obdobia od roku 2021 do roku 2027. Na toto
obdobie Komisia navrhuje celkové výdavky vo výške 1 135 mld. EUR v cenách z roku
2018. Oproti predchádzajúcemu VFR to predstavuje nárast o približne 5 %. Komisia
konkrétne navrhuje zvýšiť financovanie v okruhoch „Jednotný trh, inovácie a digitálna
ekonomika“, „Migrácia a riadenie hraníc“ a „Susedstvo a svet“. Zároveň navrhuje znížiť
financovanie pre okruh „Prírodné zdroje a životné prostredie“ (pozri prílohu II).

Legislatívny postup pre VFR
Pred začiatkom každého sedemročného finančného obdobia Rada po získaní súhlasu
od Európskeho parlamentu jednohlasne prijíma nariadenie o VFR. Parlament môže
pozíciu Rady len schváliť alebo zamietnuť, no nemôže ju zmeniť. Okrem niekoľkých
výnimiek Rada a Parlament spoločne prijímajú právne predpisy pre jednotlivé sektory
v súlade s riadnym legislatívnym postupom (známym tiež ako spolurozhodovací
postup). Rada nakoniec jednohlasne schvaľuje akékoľvek zmeny v celkovom systéme
financovania EÚ (vlastné zdroje) – hoci tieto musia byť ratifikované národnými
parlamentmi.
Dvaja spoluzákonodarcovia môžu tiež splnomocniť Komisiu k prijatiu vykonávacích
aktov, prostredníctvom ktorých sa zavádzajú opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby sa
právne predpisy vykonávali rovnako v celej Únii, a/alebo delegovaných aktov, ktorými
sa menia alebo dopĺňajú právne predpisy, najmä preto, aby sa doplnili nové
sekundárne pravidlá.

Harmonogram
Komisia mala pôvodne v pláne dosiahnuť politickú dohodu so spoluzákonodarcami
do jari 2019, aby orgánom členských štátov vykonávajúcim rozpočet EÚ poskytla skorú
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právnu a finančnú istotu. V súčasnosti plánuje ukončiť rokovania o balíku VFR pred
koncom roka 2019, teda rok pred začiatkom nového výdavkového obdobia.
Ilustrácia 1 znázorňuje podrobný harmonogram legislatívneho postupu v súvislosti
s nasledujúcim balíkom VFR.

Ilustrácia 1 – Harmonogram rokovaní o VFR
2. MÁJA 2018

Rokovania

o VFR

Členovia Komisie
prijímajú rozpočet EÚ
pre budúcnosť; návrhy
rozpočtu sa predkladajú
Európskemu parlamentu

14. MÁJA
Budúci rozpočet
sa predkladá Rade
ministrov

29. MÁJA
Legislatívne návrhy
Komisie týkajúce sa
výdavkových
programov (1 z 3)

6. JÚNA
Legislatívne návrhy
Komisie týkajúce sa
výdavkových
programov (2 z 3)

12. JÚNA

10. – 13. SEPTEMBRA

2. – 5. JÚLA

28. – 29. JÚNA

Plenárne zasadnutie
Európskeho parlamentu

Zasadnutie Európskej
rady v Bruseli

Legislatívne návrhy
Komisie týkajúce sa
výdavkových
programov (3 z 3)

Plenárne zasadnutie
Európskeho parlamentu

20. SEPTEMBRA
Neformálne zasadnutie
Európskej rady
vo Viedni (Rakúsko)

1. – 4. OKTÓBRA
Plenárne zasadnutie
Európskeho parlamentu

18. – 19. OKTÓBRA 20. – 25. OKTÓBRA
Zasadnutie Európskej
rady v Bruseli

Plenárne zasadnutie
Európskeho parlamentu

13. – 14. DECEMBRA
Zasadnutie Európskej
rady v Bruseli

21. – 22. MARCA 2019
Zasadnutie Európskej
rady v Bruseli

KONIEC
ROKA 2019

OKTÓBER

23. – 26. MÁJA

Zasadnutie Európskej
rady v Bruseli

Voľby
do Európskeho
parlamentu

Prijatie VFR

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.

9. MÁJA
Samit lídrov EÚ
v Sibiu (Rumunsko)

27

Naša úloha v legislatívnom postupe pre VFR
Európsky dvor audítorov (EDA) je nezávislý externý audítor EÚ. Naším poslaním je
prispievať k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ, presadzovať zodpovednosť
a transparentnosť a vystupovať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov
Únie. Varujeme pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme na nedostatky
a úspechy a vydávame usmernenia pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ, ako zlepšiť
riadenie politík a programov EÚ a zabezpečiť, aby sa občania EÚ dozvedeli, ako sa
vynakladajú ich peniaze.
Naším konkrétnym príspevkom k legislatívnym návrhom Komisie sú naše stanoviská.
Tieto stanoviská buď vydávame na žiadosť jednej z ostatných inštitúcií alebo sú
povinné v prípadoch, keď má návrh vplyv na finančné riadenie alebo keď sa týka metód
a postupov výberu príjmov (pozri prílohu III).
Pri preskúmaní legislatívnych návrhov vychádzame z výsledkov svojej doterajšej
audítorskej práce (uverejnenej vo výročných a v osobitných správach). V súvislosti
s nasledujúcim VFR sme vydali aj niekoľko informačných dokumentov, v ktorých sme
prezentovali svoje postoje ešte predtým, ako Komisia predložila svoje legislatívne
návrhy.
Komisia nás požiadala o stanovisko k niekoľkým vybraným legislatívnym návrhom
(pozri tabuľku 2). Rada a/alebo Európsky parlament nás okrem toho tiež osobitne
požiadali o stanovisko k týmto návrhom, spravidla v súlade s článkom 287 ods. 4 ZFEÚ.
Takisto sme boli požiadaní o predloženie stanovísk k štyrom ďalším legislatívnym
návrhom, ktoré nie sú súčasťou balíka VFR, no súvisia s ním.
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Tabuľka 2 – Žiadosti o stanoviská EDA v súvislosti s nasledujúcim VFR
Stanovisko

Inštitúcia

Príslušný článok ZFEÚ

Balík VFR
Stanovisko č. 1/2018: právny
štát

Komisia

322 ods. 1 písm. a)

Stanovisko č. 5/2018: vlastné
zdroje

Komisia
Parlament
Rada

322 ods. 2
287 ods. 4
287 ods. 4

Stanovisko č. 6/2018:
nariadenie o spoločných
ustanoveniach

Komisia
Rada

322 ods. 1 písm. a)
287 ods. 4

Stanovisko č. 7/2018: SPP

Komisia
Parlament

287 ods. 4
322

Stanovisko č. 9/2018:
program pre boj proti
podvodom

Komisia
Rada

325
287 ods. 4

Stanovisko č. 10/2018:
nástroj NDICI

Komisia
Parlament
Rada

322 ods. 1
322
287 ods. 4

Stanovisko č. 2/2018:
Európsky menový fond

Parlament

287 ods. 4

Stanovisko č. 3/2018: 11.
Európsky rozvojový fond

Komisia
Rada

287 ods. 4
287 ods. 4

Stanovisko č. 4/2018:
ochrana osôb nahlasujúcich
porušenia práva Únie

Komisia
Rada
Parlament

325
287 ods. 4
325 ods. 4

Stanovisko č. 8/2018: OLAF

Komisia
Parlament
Rada

325
322
287 ods. 4

Mimo balíka VFR
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A napokon v audítorských správach a preskúmaniach, ktoré sme vydali v posledných
rokoch (pozri tabuľku 3), sme predložili niekoľko odporúčaní a návrhov na riešenie
systémových problémov, ktoré Komisia mala vyriešiť v rámci prípravy nového VFR.

Tabuľka 3 – Informačné dokumenty vydané v súvislosti s VFR na obdobie
2021 – 2027
Názov

Dátum uverejnenia

Informačný dokument o návrhu Komisie týkajúcom sa
viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027

10. júla 2018

Informačný dokument o zjednodušení plnenia politiky
súdržnosti po roku 2020

28. mája 2018

Príspevok k zjednodušeniu programu EÚ v oblasti
výskumu po programe Horizont 2020

21. marca 2018

Informačný dokument o budúcnosti SPP

19. marca 2018
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Prílohy
Príloha I — Prehľad legislatívnych návrhov Komisie týkajúcich
sa balíka VFR
Č.

Program

Návrhy – balík VFR
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

Legislatívny nástroj

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný
finančný rámec na roky 2021 až 2027
Návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej
disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom
finančnom hospodárení
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho
štátu v členských štátoch
Rozhodnutie Rady o systéme vlastných zdrojov
Európskej únie
Nariadenie Rady o metódach a postupoch
Balík VFR
sprístupňovania vlastných zdrojov založených
na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov
právnických osôb, na systéme EÚ na obchodovanie
s emisiami a na nerecyklovanom odpade z plastových
obalov a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek
na pokladničnú hotovosť
Nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS,
Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách
o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane
z pridanej hodnoty
Nariadenie Rady, ktorým sa stanovujú vykonávacie
opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov
Európskej únie
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty
Spravodlivosť, práva a hodnoty
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Európsky sociálny fond plus
o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
Európsky fond na prispôsobenie sa
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
globalizácii
o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
Pericles – Ochranu eura proti
ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci
falšovaniu
program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie
rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)
Európsky nástroj stabilizácie investícií Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
pre hospodársku a menovú úniu
o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií
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Č.

Program

Návrhy – balík VFR
14
15

16

17

18

19

20

Legislatívny nástroj

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o zriadení Programu na podporu reforiem
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
LIFE – Program na ochranu životného ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie
prostredia a klímy
a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ)
č. 1293/2013
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje
nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických
plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány
SPP) a ktoré sú financované z Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)
a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013
Európsky poľnohospodársky záručný a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
fond a Európsky poľnohospodársky
č. 1307/2013
fond pre rozvoj vidieka
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa
vytvára spoločná organizácia trhov
s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ)
č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske
výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014
o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní
a ochrane zemepisných označení aromatizovaných
vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013
o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva
v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie
(EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti
poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov
v Egejskom mori
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie
Erasmus+
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport,
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa
Kreatívna Európa
(na roky 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie
(EÚ) č. 1295/2013
Program na podporu reforiem
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Č.

Program

Návrhy – balík VFR
21
22

23

Európsky fond regionálneho rozvoja
a Kohézny fond

24

25
Horizont Európa
26

27

Výskumný a vzdelávací program
Euratomu

28

Medzinárodný termonukleárny
experimentálny reaktor (ITER)

Legislatívny nástroj
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom
fonde
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o mechanizme riešenia právnych a administratívnych
prekážok v cezhraničnom kontexte
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska
územná spolupráca (Interreg) podporovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších
finančných nástrojov
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom
a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené
fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond
pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc
a víza
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie
programu Horizont Európa – rámcový program
pre výskum a inováciu
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový
program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú
jeho pravidlá účasti a šírenia
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný
a vzdelávací program Európskeho spoločenstva
pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa
dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program
pre výskum a inováciu
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie
2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky
spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej
syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody
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Č.

Program

Legislatívny nástroj

29

Program pre jednotný trh vrátane
týchto oblastí:
– konkurencieschopnosť podnikov
a malé a stredné podniky (COSME)
– bezpečnosť potravín
– zdravie zvierat, dobré životné
podmienky zvierat a zdravie rastlín
– štatistika
– finančné služby
– spotrebitelia
– hospodárska súťaž
– regulačná a administratívna
spolupráca
– stanovovanie pravidiel a noriem

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh,
konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých
a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa
zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ)
č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie
(EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014
a nariadenie (EÚ) 2017/826

Návrhy – balík VFR

30

31

32
33

34
35

36

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
Programu EÚ pre boj proti podvodom ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti
podvodom
Európsky vesmírny program vrátane
týchto oblastí:
– Galileo a EGNOS
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
– Copernicus
ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh,
– podpora inovačného európskeho konkurencieschopnosť Návrh nariadenia Európskeho
kozmického sektora
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny
– získavanie informácií o situácii
program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie
v kozmickom priestore a kozmické pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia
počasie GOVSATCOM (bezpečná
(EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014
satelitná komunikácia)
a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
– Agentúra Európskej únie
pre vesmírny program
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
Fond InvestEU so štyrmi oblasťami:
ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
– udržateľná infraštruktúra
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady
– výskum a inovácie
(EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov
– sociálne investície a zručnosti
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité
– malé a stredné podniky
kategórie horizontálnej štátnej pomoci
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
Spolupráca v oblasti colníctva
ktorým sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu
(Colníctvo)
v colnej oblasti
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
Spolupráca v oblasti daní (Fiscalis)
ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej
oblasti „Fiscalis“
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity
Európsky zbor solidarity
a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity]
a nariadenie (EÚ) č. 375/2014
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Č.

Program

Návrhy – balík VFR
37

38

Nástroj na prepájanie Európy pre tri
odvetvia:
– doprava
– energetika
– digitálna ekonomika
Program Digitálna Európa s piatimi
piliermi:
– vysokovýkonná výpočtová
technika
– kybernetická bezpečnosť
– umelá inteligencia
– pokročilé digitálne zručnosti
– projekty rozsiahleho zavádzania

39

Európsky námorný a rybársky
fond/medzinárodná dohoda
o rybolove

40

Fond pre azyl a migráciu

41

42

Fond pre integrované riadenie hraníc
s dvomi zložkami:
– riadenie hraníc a víza
– vybavenie na colné kontroly

43

Fond pre vnútornú bezpečnosť

44

Vyraďovanie jadrových zariadení
v Litve

45

46

47

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie
z prevádzky vrátane:
– pomoci pre Bulharsko
– pomoci pre Slovensko
– vyraďovanie zariadení Komisie
– jadrová bezpečnosť
a bezpečnostné opatrenia
Európsky obranný fond zahŕňajúci:
– výskum
– rozvoj spôsobilostí
Európsky mierový nástroj

Legislatívny nástroj
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy
a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ)
č. 283/2014

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa
na obdobie 2021 – 2027

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 508/2014
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie
hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie
hraníc a víza
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie
hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie
na colné kontroly
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje program
pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina
v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový
program financovania vyraďovania jadrových zariadení
z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom)
č. 1368/2013
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond
Návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku, s podporou Komisie, určený
Rade na rozhodnutie Rady o zriadení Európskeho
mierového nástroja
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Č.

Program

Legislatívny nástroj

Nástroj susedstva a rozvojovej
a medzinárodnej spolupráce vrátane
týchto nástrojov:
– Európsky rozvojový fond
– Nástroj financovania rozvojovej
spolupráce
– Nástroj európskeho susedstva
– Európsky nástroj pre demokraciu
a ľudské práva
– nástroj partnerstva
– nástroj na podporu stability
a mieru
– nástroj spolupráce v oblasti
jadrovej bezpečnosti
– spoločné vykonávacie nariadenie
– Európsky fond pre udržateľný
rozvoj
– makrofinančná pomoc
– mandát na poskytovanie
vonkajších úverov
– Garančný fond pre vonkajšie
opatrenia
– africký, karibský a tichomorský
investičný nástroj
– vonkajšie aspekty migrácie

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej
a medzinárodnej spolupráce

Návrhy – balík VFR
48

49

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky
nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
na základe Zmluvy o Euratome

50

Spolupráca so zámorskými krajinami
a územiami (vrátane Grónska)

Návrh rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín
a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi
Európskou úniou na jednej strane a Grónskom
a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie
o pridružení zámoria“)

51

Nástroj predvstupovej pomoci

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA
III)

Návrhy týkajúce sa balíka VFR, ktoré sa však nie sú jeho súčasťou
+1
+2

+3

+4

Návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového
fondu
Návrh nariadenia Rady o finančných pravidlách, ktoré sa
vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa mení nariadenie č. 883/2013 o vyšetrovaniach
vykonávaných úradom OLAF, pokiaľ ide o spoluprácu
s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu
OLAF (COM(2018) 338 final)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady
o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
(COM(2018) 0218 final)
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Príloha II — Návrhy Komisie v súvislosti s VFR na obdobie 2021 – 2027 – navrhované zmeny
v sedemročnom rozpočte EÚ
Prioritné oblasti: veľký nárast v menších
okruhoch

Štruktúra a okruhy

Erasmus + iné
Konkurencieschopnosť
1a pre rast a zamestnanosť
(vrátane výskumu)

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie
z prevádzky + iné

1b Hospodárska, sociálna
a územná súdržnosť

2

Udržateľný rast:
Prírodné zdroje

3

Bezpečnosť a občianstvo

1

Potraviny a krmivá + spotrebitelia
Kreatívna Európa + iné

3

Prírodné zdroje
a životné prostredie

4

Migrácia a riadenie hraníc

5

Bezpečnosť a obrana

5

Globálna Európa

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

6

Susedstvo a svet

VFR 2014 – 2020

1 082 mld. EUR
(upravené a v cenách z roku 2018)

5%
NÁRAST

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.

35,8 %
34,5 %
36,9 %
29,7 %

(vrátane spoločnej
poľnohospodárskej politiky)

Európska verejná správa

1,1 %
4,9 %
8,9 %

6,5 %
6,7 %

VFR 2021 – 2027

1 135 mld. EUR
(v cenách z roku 2018)

+ 49,9 mld. EUR

(+ 43 %)

9,6 %

7

Administratíva

49,9 ml d. EUR

14,6 %

Súdržnosť a hodnoty

Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ + iné
4

10,8 %

(vrátane výskumu)

2

(vrátane spoločnej
poľnohospodárskej politiky)

Jednotný trh, inovácie
a digitálna ekonomika

Dodatočné finančné prostriedky pre prioritné
oblasti

VFR 2014 – 2020
VFR 2021 – 2027

166 mld. EUR

4,7 ml d. EUR
(+ 1 %)

+ 4,7 mld. EUR

392 mld. EUR

63,0 ml d. EUR
(- 16 %)

43,1 ml d. EUR
(+ 359 %)

- 63,0 mld. EUR

115

12,6 ml d. EUR
(+ 13 %)

mld. EUR
na zmenu priorít

4,8 ml d. EUR
(+ 7 %)

nové financie

52

prerozdelené

63

337 mld. EUR

+ 43,1 mld. EUR

55 mld. EUR

+ 12,6 mld. EUR

109 mld. EUR

+ 4,8 mld. EUR

76 mld. EUR

VFR 2021 – 2027

1 135 mld. EUR
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Príloha III — Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) –
právny základ pre stanoviská EDA
Nepovinné
Článok 287 ods. 4: „[…] Dvor audítorov môže tiež kedykoľvek predložiť svoje
poznámky, najmä vo forme osobitných správ o osobitných otázkach a predkladať
svoje stanoviská na žiadosť niektorého z ostatných orgánov Únie.“
Povinné
Článok 322 ods. 1
„Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom
a po porade s Dvorom audítorov prostredníctvom nariadení: a) rozpočtové pravidlá
upravujúce najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu
účtov; […].“
Článok 322 ods. 2
„Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Dvorom audítorov Rada
určí metódy a postup, podľa ktorých budú rozpočtové príjmy poskytnuté podľa
dojednaní týkajúcich sa vlastných zdrojov Únie k dispozícii Komisii, a stanoví
opatrenia, ktoré treba v prípade potreby použiť na zabezpečenie požiadaviek
na pokladničnú hotovosť.“
Článok 325 ods. 4
„Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade
s Dvorom audítorov prijmú nevyhnutné opatrenia v oblastiach prevencie a boja proti
podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie s cieľom zabezpečiť v členských
štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú a rovnocennú
ochranu.“
Článok 336
„Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade
s ďalšími dotknutými inštitúciami vydajú prostredníctvom nariadení Služobný
poriadok úradníkov Únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.“

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURSKO
Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Európska únia, 2019.
V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je
potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

