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21.10.2015 A8-0298/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Anders Primdahl Vistisen, Ashley Fox, Angel 

Dzhambazki, Raffaele Fitto 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A7-0298/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu 

Európskej únie na rozpočtový rok 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 

energiu, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme 

vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
1
, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
2
, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým 

sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
3
 (nariadenie o VFR), 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 

otázkach a riadnom finančnom hospodárení
4
 (MID), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o odhadoch príjmov a výdavkov 

Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016
5
, 

                                                 
1
  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17. 

2
  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 

3
  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884. 

4
  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 

5
  Prijaté texty, P8_TA(2015)0172. 
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– so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, 

ktorý Komisia prijala 24. júna 2015 (COM(2015)0300), 

– so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 

rok 2016, ktorú Rada prijala 4. septembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu 

17. septembra 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade 

z 23. septembra 2015 s názvom Riadenie utečeneckej krízy: okamžité opatrenia 

operatívneho, rozpočtového a právneho charakteru na základe európskej migračnej 

agendy (COM(2015)0490), 

– so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a na stanoviská ďalších príslušných výborov 

(A8-0000/2015), 

Oddiel III 

Všeobecný prehľad 

 

1. víta návrh rozpočtu na rok 2016 predložený Komisiou ako prvý krok správnym smerom; 

poznamenáva však stále existuje značné množstvo úspor zo zvýšenia efektívnosti, ktoré 

možno dosiahnuť, a preto víta zmeny navrhované Radou a ich zameranie na fiškálnu 

zodpovednosť; 

2. poznamenáva, že Parlament v prvom čítaní rozpočtu na rok 2016 do istej miery 

zohľadňuje politické priority prijaté v uznesení z 11. marca 2015 o všeobecných 

usmerneniach
1
 a v uznesení z 8. júla 2015 o mandáte na trialóg

2
, vyjadruje však 

poľutovanie nad rozhodnutím Parlamentu pokúsiť sa o prekročenie stropov viacročného 

finančného rámca na roky 2014 – 2020 dohodnutých s Komisiou, Radou a Parlamentom; 

tvrdí, že zaujatie takéhoto stanoviska je nezodpovedné vzhľadom na fiškálnu pozíciu 

mnohých členských štátov; 

3. zdôrazňuje, že stropy dohodnuté vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 

(VFR) sa musia dodržiavať, najmä v kontexte nadchádzajúceho preskúmania priorít VFR; 

vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Parlamentu vyčerpať rezervy v okruhoch 1a, 1b 

a 3, pričom v okruhu 4 rozpočtu na rok 2016 sa ponechal malý priestor na konanie; 

domnieva sa, že logickým záverom prekročenia týchto stropov nie je to, že stropy sú 

nedostatočné, ale skôr to, že Parlament musí zaujať realistickejší a zodpovednejší prístup 

k výdavkom v rámci svojej úlohy ako zložky rozpočtového orgánu; 

4. navrhuje, aby prioritou v prípade zvýšenia tohto rozpočtu bolo riešenie migračnej 

a utečeneckej krízy; chápe, že na vyriešenie tejto krízy nebudú postačovať len finančné 

prostriedky; vyjadruje však poľutovanie nad neschopnosťou Parlamentu stanoviť priority, 

znížiť plytvanie a zamerať výdavky na opatrenia na zmiernenie tejto krízy, najmä z jasne 

                                                 
1
  Prijaté texty, P8_TA(2015)0060. 

2
  Prijaté texty, P8_TA(2015)0263. 



 

AM\1076588SK.doc  PE570.904v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

identifikovateľných rozpočtových riadkov, ktoré sa vyznačujú nízkou mierou čerpania 

prostriedkov a nízkou úrovňou vykonávania; naznačuje, že pozícia Parlamentu ohrozuje 

reakciu Európy na krízu; 

5. berie na vedomie zverejnenie opravného listu Komisie č. 2/2016 zo 14. októbra 2015; víta 

zvýšenie výdavkov na zmiernenie problémov v sektore poľnohospodárstva; vyzýva však 

Komisiu, aby opätovne preskúmala okruhy 3 a 4 s cieľom dosiahnuť úspory, ktoré by 

mohli aspoň čiastočne prispieť k financovaniu opatrení na zmiernenie migračnej 

a utečeneckej krízy; 

6. opakuje svoje presvedčenie, že rozpočet Únie by nemal prehliadať už prijaté politické 

záväzky medzi troma inštitúciami, najmä v súvislosti s Európskym fondom pre strategické 

investície (EFSI) a s iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI); domnieva 

sa, že porušenie týchto záväzkov nielen podkopáva dlhodobú hospodársku dôveryhodnosť 

Parlamentu, ale takisto oslabuje schopnosť riešiť naliehavé krátkodobé priority v rozpočte 

na rok 2016; 

7. zdôrazňuje, že je dôležité plne rešpektovať spoločné vyhlásenie o pláne platieb na roky 

2015 – 2016 dohodnutom medzi Parlamentom, Radou a Komisiou
1
 v nadväznosti na 

spoločný záväzok znížiť objem neuhradených žiadostí o platby za programy v oblasti 

súdržnosti v období 2007 – 2013 vo výške približne 2 miliardy EUR do konca roka 2016 

a zabrániť vytvoreniu akéhokoľvek neudržateľného objemu v budúcnosti; 

8. podporuje využívanie osobitných nástrojov ako mimoriadnych opatrení, ktoré sa majú 

využívať za výnimočných okolností, a domnieva sa, že takéto nástroje preukazujú 

dostatočnú flexibilitu v rámci VFR; domnieva sa, že súčasná migračná a utečenecká kríza 

odôvodňuje použitie osobitných nástrojov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

dodatočné finančné prostriedky potrebné na primeranú reakciu EÚ na krízu nebolo možné 

nájsť v už existujúcich rozpočtových riadkoch, najmä tých bez jasne preukázateľnej 

pridanej hodnoty EÚ; je znepokojený tým, že pozícia Parlamentu by si vyžadovala 

opakované použitie osobitných nástrojov v rámci viacerých okruhov, pričom by oslabila 

schopnosť reagovať na ďalšie nepredvídané okolnosti v roku 2016; 

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 

9. opätovne zdôrazňuje podporu modernizácie rozpočtu, ktorá uprednostňuje zamestnanosť, 

podniky a podnikanie (3xE), najmä tie rozpočtové riadky s najväčším potenciálom 

prispieť k cieľu v oblasti zamestnanosti a rastu; berie na vedomie, že z krátkodobého 

hľadiska by pozícia Komisie a Rady mohla mať nepriaznivý vplyv na niektoré rozpočtové 

riadky; napriek tomu si želá, aby sa v ďalších rozpočtoch EÚ naďalej kládol dôraz 

na tvorbu pracovných miest, podporu rastu, ako aj na výskum a vývoj; 

10. poukazuje na nedávnu dohodu o EFSI; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada navrhla 

škrty v už dohodnutých výdavkoch na program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie 

Európy; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad fiškálne nezodpovedným rozhodnutím 

Parlamentu ďalej zvýšiť rozpočet EÚ nad rámec dohody o VFR s cieľom podporiť 

zvýšenie prostriedkov v rozpočtových riadkoch programu Horizont 2020 a Nástroja 

                                                 
1
  Prijaté texty, P8_TA(2015)0263, Príloha II. 
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na prepájanie Európy na úrovne pred zavedením EFSI, čím úplne podkopáva 

predchádzajúcu dohodu o VFR medzi troma inštitúciami; vyzýva všetky strany, aby 

prestali s politickým manévrovaním a dodržiavali dohody o EFSI a VFR, ktoré už 

predtým podpísali; 

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 

11. chápe, že v ideálnom prípade by nemalo dôjsť k zníženiam nad rámec návrhu Komisie; 

zdôrazňuje však význam fiškálnej zodpovednosti; víta preto zmeny Rady, ktorých cieľom 

je zachovanie finančných prostriedkov pre najmenej rozvinuté regióny a zníženie 

finančných prostriedkov pre najrozvinutejšie regióny, čo je príkladom európskej 

solidarity; 

12. chápe, že v mnohých členských štátoch predstavuje nezamestnanosť mladých osobitný 

problém; vyjadruje však poľutovanie nad rozhodnutím Parlamentu zvýšiť výdavky na YEI 

nad rámec stropu vo VFR vzhľadom na značné prednostné čerpanie prostriedkov 

v predchádzajúcich rokoch, na výrazné predbežné financovanie a tvrdenie Komisie, že 

neexistuje naliehavá potreba toho, aby sa v rozpočte na rok 2016 zvýšili záväzky; 

pripomína, že za zamestnanosť do veľkej miery zodpovedajú členské štáty, a vyzýva 

členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť vysokú mieru 

zamestnanosti a riešiť konkrétne problémy mladých; 

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje 

13. víta návrh rozpočtu predložený Komisiou; súhlasí však s návrhom Rady, že existujú 

významné oblasti, kde možno nájsť príklady neefektívnosti, ako sú zmeny podľa návrhu 

opravného rozpočtu č. 7/2015; podporuje preto mierne zníženie záväzkov a platieb v 

okruhu 2, ako to navrhuje Rada; 

14. podporuje zvýšené výdavky na zmiernenie krízy v sektore poľnohospodárstva potvrdené 

v opravnom liste Komisie č. 2/2016, najmä v mliekarenskom odvetví, a podporuje pozíciu 

Parlamentu v tejto súvislosti; víta skutočnosť, že tento balík zahŕňa širokú škálu opatrení 

zameraných na riešenie dlhodobých vplyvov ruského embarga na európskych 

poľnohospodárov; 

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo 

15. víta zvýšenie výdavkov navrhnuté v návrhu rozpočtu na rok 2016 predloženom Komisiou 

a v opravnom liste č. 2/2016, ktoré sa zameriava na migráciu a utečencov; kladie si však 

otázku, či Komisia dostatočne preskúmala všetky možnosti prerozdelenia rozpočtových 

prostriedkov v okruhu 3, najmä vzhľadom na to, že Rada bola schopná nájsť úspory 

vo výške 25 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 35 mil. EUR 

v platobných rozpočtových prostriedkoch; kritizuje mobilizáciu nástroja flexibility 

vo výške 1,5 miliardy EUR v dôsledku neschopnosti Komisie a Parlamentu nájsť úspory; 

opätovne zdôrazňuje svoje presvedčenie, že existuje veľa rozpočtových riadkov 

v okruhu 3 s malou preukázateľnou pridanou hodnotou EÚ, v ktorých by sa v súčasnosti 

naplánované finančné prostriedky mohli presmerovať na riešenie migračnej a utečeneckej 

krízy; 
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16. domnieva sa, že je nutné, aby sa jasne oddelila azylová a migračná politika; zastáva názor, 

že dlhodobé, praktické, udržateľné a citlivé riešenia sú potrebné na zabránenie ďalším 

stratám na životoch v snahe požiadať o azyl v EÚ, ako aj na zabezpečenie účinnej 

bezpečnosti na hraniciach a vnútornej bezpečnosti;  

Okruh 4 – Globálna Európa 

17. berie na vedomie veľké zvýšenie výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý 

predložila Komisia, v porovnaní s rozpočtom na rok 2015; súhlasí s Radou, že toto 

zvýšenie výdavkov neumožňuje dostatočné rezervy v rámci stropov; súhlasí s pozíciou 

Rady, ktorá naďalej spočíva v tom, že podstatné zvýšenie výdavkov sa musí zameriavať 

na zaostalé krajiny s cieľom pomôcť zmierniť problémy vyskytujúce sa v susedstve; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že pozícia Parlamentu by ponechala v okruhu 4 len 

rezervu vo výške 50 000 EUR, čo by bolo úplne neprimerané z hľadiska riešenia 

nepredvídateľných okolností v roku 2016; ako príklad nepredvídanej okolnosti poukazuje 

na spoločný akčný plán EÚ s Tureckom schválený Radou 15. októbra 2015,
1
 ktorý by EÚ 

nebola schopná financovať, keby sa prijala pozícia Parlamentu; 

18. víta však opatrenia ohlásené v oznámení Komisie z 23. septembra 2015 a potvrdené 

v opravnom liste č. 2/2016; kladie si otázke, či Komisia preskúmala úspory, ktoré Rada 

našla v okruhu 4; opätovne zdôrazňuje, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 preukázal, 

že výrazné preskupenie prostriedkov do prioritných oblastí je možné; zdôrazňuje, že iba 

finančnými prostriedkami sa migračná a utečenecká kríza nevyrieši; domnieva sa, že 

dodatočné finančné prostriedky by mali byť správne cielené a transparentné 

a poskytované zodpovedným spôsobom, aby sa zabezpečilo plnenie prioritných potrieb; 

19. domnieva sa, že finančné zdroje na riešenie migračnej a utečeneckej krízy by sa mali 

zameriavať skôr na zdroj a nie na následky tohto problému; zdôrazňuje význam podpory 

pre utečencov v blízkosti ich domovských krajín, napríklad posilnením príslušných 

agentúr EÚ a Regionálneho trustového fondu EÚ pre Sýriu; 

Okruh 5 – Administratíva  

20. je presvedčený, že administratívne výdavky Komisie by nemali byť chránené 

pred úsporami zo zvýšenia efektívnosti, ktoré uskutočnili vnútroštátne správne orgány; 

domnieva sa, vzhľadom na veľký počet kríz, ktorým EÚ čelí, a v neposlednom rade 

s ohľadom na pretrvávajúci vplyv celosvetovej hospodárskej krízy, že Komisia by mala 

symbolicky dosiahnuť značné úspory zo zvýšenia efektivity, aby ukázala solidaritu 

v súvislosti s ťažkosťami, ktorým čelia vnútroštátne správne orgány; 

Agentúry 

21. vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; 

súhlasí s rozhodnutím Parlamentu zvýšiť finančné prostriedky určené agentúram 

zamerané na migráciu, konkrétne Európskemu podpornému úradu pre azyl, Frontexu, 

Europolu, Eurojustu, agentúre eu.LISA, Cepolu a Agentúre pre základné práva; vyjadruje 

                                                 
1
  Závery Európskej rady z 15. októbra 2015, EUCO 26/15.  
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poľutovanie nad pokusmi Parlamentu o zvýšenie výdavkov na iné agentúry, ktoré zjavne 

nepredstavujú priority; 

Platby 

22. pripomína predchádzajúce záväzky Parlamentu, Rady a Komisie vyhnúť sa nezaplateným 

faktúram; vyjadruje preto poľutovanie nad rozhodnutím Parlamentu podstatne zvýšiť 

záväzky, ktoré bude mať Komisia problém pretransformovať na platby; okrem toho 

vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Rady neustále znižovať výdavky viac ako 

záväzky; vyzýva obe inštitúcie, aby konali zodpovedne; 

Ďalšie oddiely 

Oddiel I – Európsky parlament 

23. zdôrazňuje, že jasné úspory výdavkov sa dajú dosiahnuť v rozpočte Parlamentu, 

prinajmenšom pokiaľ ide o smiešnu situáciu, keď sa plenárne schôdze konajú v Bruseli 

a Štrasburgu; naliehavo vyzýva Parlament a Radu, aby vytvorili plán na zavedenie 

jediného sídla, ako to požadovala veľká väčšina Parlamentu v správe spravodajcov 

Fox/Häfner prijatá 20. novembra 2013
1
; domnieva sa, že cesty medzi Bruselom 

a Štrasburgom sú v rozpore s akýmkoľvek úsilím Parlamentu o to, aby bol považovaný 

za finančne zodpovedný subjekt, a zásadne narúšajú vnímanie Parlamentu verejnosťou; 

24. je presvedčený, že Parlament môže dosiahnuť ďalšie výrazné rozpočtové úspory znížením 

počtu úradníkov, čím sa tiež zníži potreba z hľadiska kancelárskych priestorov a budov, 

zrušením projektov, ako je Dom európskej histórie, a ukončením prehnanej politickej 

propagácie, ktorú realizuje samotný Parlament; 

25. domnieva sa, že ďalšie rozpočtové úspory možno dosiahnuť reštrukturalizáciou 

medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, 

delegácií pri výboroch pre parlamentnú spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných 

zhromaždeniach s cieľom znížiť počet delegácií vyslaných do zahraničia a celkové 

náklady na ne; 

26. domnieva sa, že ďalšie úspory sa dajú dosiahnuť v rozpočte Parlamentu znížením 

príspevkov na zakladanie politických strán a nadácií a na výdavky na asistentskú 

výpomoc; berie na vedomie skutočnosť, že generálny tajomník predložil Predsedníctvu 

návrh na dosiahnutie novej rovnováhy medzi akreditovanými asistentmi poslancov 

a miestnymi asistentmi; očakáva, že konečné rozhodnutie nadobudne účinnosť najneskôr 

od júla 2016, pričom sa dodržia existujúce zmluvy; 

 

27. vyjadruje poľutovanie nad pozíciou Parlamentu k cieľu znížiť počet zamestnancov o 5 %, 

ktorá je v rozpore s duchom a so zásadou toho, čo sa dohodlo s Komisiou a Radou 

v medziinštitucionálnej dohode z 2. decembra 2013
2
; berie na vedomie odporúčania 

                                                 
1
  Prijaté texty, P7_TA(2013)0498. 

2
  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 5. 
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Výboru pre kontrolu rozpočtu týkajúce sa udelenia absolutória za rok 2013
1
; domnieva sa, 

že 10 % zníženie rozpočtu Parlamentu by sa dalo dosiahnuť bez toho, aby to akýmkoľvek 

spôsobom ovplyvnilo základné povinnosti poslancov EP; opakuje ich znepokojenie 

v súvislosti s veľmi početným personálom kancelárie predsedu Európskeho parlamentu, 

ktorý tvorí 35 zamestnancov vrátane dvoch vodičov a osobného uvádzača; súhlasí s tým, 

že tento stav je veľmi problematický a vytvára sa tým zlý príklad, pokiaľ ide o zníženie 

nákladov a fiškálnu zodpovednosť v rámci Parlamentu; 

28. konštatuje, že Parlament nesúhlasí so zväčšením veľkosti Súdneho dvora; navrhuje, aby 

reforma, ak sa má uskutočniť, bola rozpočtovo neutrálna; 

29. požaduje kompletnú analýzu nákladov a prínosov týkajúcu sa Európskeho hospodárskeho 

a sociálneho výboru a Výboru regiónov s cieľom posúdiť ich pridanú hodnotu pre EÚ; 

o 

o     o 

30. je presvedčený, že európsky rozpočet by mal poskytovať pridanú hodnotu a nemal by 

zasahovať do práv a povinností vlád členských štátov; vyzýva všetky strany na vytvorenie 

zodpovedného rozpočtu s osobitným dôrazom na zmiernenie migračnej a utečeneckej 

krízy; 

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným 

dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom. 

Or. en 
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