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Stanovisko
k návrhu Správe o možných dopadoch viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 – 2020
na rozpočtovú politiku SR

Všeobecne k návrhu:
Po takmer dva a pol ročných vyjednávaniach k viacročnému finančnému rámcu Európskej únie na roky 2014 až
2020 (ďalej aj ako „VFR 2014 – 2020“) Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí dňa 19. novembra
2013 odsúhlasil kompromisnú dohodu o VFR 2014 – 2020. Rada EÚ formálne potvrdila dohodu o viacročnom
finančnom rámci na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2013. Týmto boli vytvorené podmienky pre prijatie
sektorálnej legislatívy a čerpanie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie.
Celkový objem záväzkov VFR 2014 – 2020 bol dohodnutý na úrovni 1 082,6 mld. EUR, čo predstavuje 1,00 %
predpokladaného HND EÚ (všetky sumy v predkladacej správe sú uvedené v bežných cenách). Strop platieb EÚ
pre uvedené obdobie bol odsúhlasený na úrovni 1 024,0 mld. EUR, čo predstavuje 0,95 % predpokladaného
HND EÚ.
Z pohľadu Slovenskej republiky je možné dohodu o VFR 2014 – 2020 hodnotiť pozitívne. Odhadované príjmy
Slovenskej republiky z rozpočtu EÚ by mali za obdobie rokov 2014 až 2020 dosiahnuť 20,3 mld. EUR. Táto
suma nemusí byť zaznamenaná ako príjem verejných rozpočtov v plnej miere, pretože napr. subjekty SR, ktoré
získajú granty z programov priamo riadených Európskou komisiou nemusia byť súčasťou verejných financií.
Odvody SR do rozpočtu EÚ sú odhadované na úrovni 6,8 mld. EUR, pričom tieto budú v plnej miere výdavkom
verejnej správy SR. Odhadovaná čistá rozpočtová pozícia SR voči rozpočtu EÚ by mala byť na úrovni
13,5 mld. EUR. Z národohospodárskeho pohľadu je možné uvedenú sumu 13,5 mld. EUR považovať
za dodatočný impulz, ktorý bude generovať ďalšie efekty.
Národná alokácia SR pre politiku súdržnosti 2014 – 2020 je 14,7 mld. EUR, resp. 14,0 mld. EUR po povinnom
transfere do Nástroja na prepojenie Európy (CEF). Alokácia tejto politiky by v prípade plného využitia mala
predstavovať 72,43 % (resp. 68,77 % po transfere do CEF) príjmov SR z VFR 2014 – 2020. Slovenská republika
je tak spolu s Rumunskom najúspešnejším členským štátom v relatívnom náraste alokácie politiky súdržnosti
v porovnaní s VFR 2007 – 2013. Z pohľadu verejných financií sú podstatné dve kľúčové podmienky využívania
prostriedkov politiky súdržnosti: výška spolufinancovania z rozpočtu EÚ až po úroveň 85 % celkových
oprávnených výdavkov pre menej vyspelé regióny (celé územie SR okrem Bratislavského kraja) a oprávnenosť
DPH z prostriedkov EÚ pre tie subjekty, ktoré si ju nemôžu uplatniť v zúčtovaní daňovej povinnosti so správcom
dane (neplatcovia DPH).
V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je pre SR zabezpečená okrem čiastočnej konvergencie
priamych platieb slovenských farmárov oproti priemeru EÚ aj možnosť pružnejšej alokácie finančných
prostriedkov medzi oboma piliermi SPP. Významným stimulom rastu a konkurencieschopnosti slovenského
poľnohospodárstva by v nasledujúcich rokoch mal byť aj prijatý nástroj flexibility v rámci oboch pilierov SPP, ktorý
umožní presúvať 15% finančných prostriedkov medzi oboma piliermi. Členské štáty, v ktorých priame platby
nedosiahli úroveň 90% priemeru EÚ, budú môcť presunúť 25% finančných prostriedkov z piliera rozvoja vidieka
do piliera priamych platieb. V SR sa predpokladá maximálny presun vo výške až do 21,306% alokácie pre rozvoj
vidieka pre roky 2015 až 2020. Pre SR to predstavuje flexibilitu čerpania finančných prostriedkov v rámci pilierov
SPP v súhrnnej výške 25% počas obdobia 2015 – 2020. Slovenská republika počas obdobia nasledujúcich 7

rokov bude môcť z výdavkovej kapitoly 2 čerpať celkovo 4,7 mld. EUR (23,25% z celkových predpokladaných
príjmov SR z VFR 2014 – 2020), z toho pre prvý pilier SPP (trhovo orientované výdavky a priame platby) sa
uvažuje s alokáciou 2,7 mld. EUR (13,33%-ný podiel) a pre rozvoj vidieka so sumou 1,9 mld. EUR (9,30%-ný
podiel). Uvedené podiely sú pred využitím flexibility medzi oboma piliermi SPP.
V súvislosti s plnením záväzkov SR vyplývajúcich zo vstupu do EÚ je dôležité spomenúť finančnú pomoc na
vyraďovanie dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v rokoch 2014 -2020 vo výške 225 mil.
EUR.
Samotný materiál nemá priamy vplyv na verejné financie, hospodársku a podnikateľskú sféru, životné prostredie
a zamestnanosť. Realizácia programov a projektov spolufinancovaných Európskou úniou prostredníctvom VFR
2014-2020 bude mať vplyv na všetky vyššie uvedené oblasti.

Stanovisko AZZZ SR :
AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie.
Záver :
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie.

