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NÁVRHY 

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že výdavky EÚ by sa mali poskytovať s primeranou pružnosťou a podliehať 

riadnej demokratickej kontrole a zodpovednosti, čo si vyžaduje, aby bol Parlament plne 

zapojený do rozhodovania o nariadení o viacročnom finančnom rámci (VFR); preto 

vyzýva na užší dialóg medzi Radou a Parlamentom počas rokovaní o budúcom VFR a 

varuje pred tradičným prístupom, na základe ktorého Európska rada stanovuje celkové 

stropy pre jednotlivé okruhy zhora nadol namiesto toho, aby najskôr posúdila skutočné 

potreby programov; 

2. konštatuje, že súčasný VFR značne obmedzuje finančnú autonómiu Únie, 

keďže väčšinu príjmov tvoria vnútroštátne príspevky členských štátov a veľká časť 

výdavkov je vopred určená na tým istým členským štátom vo forme navrátených 

prostriedkov; 

3. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je nástrojom, ktorý prispieva k dosiahnutiu spoločných 

cieľov Únie stanovených v článku 3 Zmluvy o EÚ, a domnieva sa, že dobre splnil svoj 

účel aj v minulosti; 

4. poukazuje na to, že VFR na obdobie po roku 2020 musí umožniť Únii reagovať na 

existujúce aj vznikajúce výzvy, čo si vyžaduje prijať celoeurópsky prístup; 

5. poukazuje na možnosť zmeny z jednomyseľného hlasovania na hlasovanie 

kvalifikovanou väčšinou pri prijímaní nadchádzajúceho nariadenia o VFR, a to využitím 

ustanovení článku 312 ods. 2 ZFEÚ, čím sa rokovania o VFR väčšmi zosúlaďujú 

s postupom prijímania ročného rozpočtu Únie; 

6. požaduje zosúladenie budúcich viacročných finančných rámcov s dĺžkou trvania 

volebného obdobia Parlamentu a mandátu Komisie, čím sa zníži dĺžka trvania VFR zo 

siedmich na päť rokov pre niektoré programy, zatiaľ čo pre iné, najmä tie, ktoré sa 

týkajú programov vyžadujúcich dlhodobejšie programovanie a/alebo politiky 

stanovujúce komplexné postupy pre vytváranie vykonávacích systémov, ako je politika 

súdržnosti alebo rozvoj vidieka, by sa mala dohodnúť na obdobie 5 + 5 rokov s 

povinnou revíziou v polovici obdobia; 

7. pripomína, že praktika Európskej rady pokúšať sa o rozšírenie svojej úlohy 

v legislatívnom procese prijímaním rozhodnutí o legislatívnych ustanoveniach v rámci 

rokovaní o VFR nie je v súlade so zmluvami, v ktorých sa výslovne vylučuje akákoľvek 

takáto úloha Európskej rady; 

8. poukazuje na význam VFR ako viacročného rozpočtu, ktorý sa zameriava 

predovšetkým na investície; 

9. zdôrazňuje, že brexit vážne ovplyvní budúci VFR, najmä na strane príjmov; trvá preto 

na tom, že je potrebné náležite zohľadniť zavedenie skutočných vlastných zdrojov; 

podporuje odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje týkajúce sa 

diverzifikácie príjmov rozpočtu EÚ vrátane nových vlastných zdrojov, aby sa znížil 
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podiel príspevkov založených na HND do rozpočtu EÚ s cieľom upustiť od prístupu 

primeranej návratnosti uplatňovaného členskými štátmi; 

10. domnieva sa, že Európska únia nemôže čakať na výsledok vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z EÚ, aby začala pripravovať rokovania o VFR na obdobie po roku 2020, a 

že návrh v tejto veci by Komisia mala predložiť čo najskôr, v ideálnom prípade 

najneskôr v prvom štvrťroku 2018; 

11. pripomína, že nové priority a iniciatívy EÚ by sa mali financovať z nových finančných 

prostriedkov bez toho, aby boli ohrozené existujúce programy a politiky; v tejto 

súvislosti vyzýva na dôkladnú reformu systému financovania Únie – skutočný systém 

vlastných zdrojov, aby sa rozpočet EÚ stal stabilnejším, udržateľnejším a 

predvídateľnejším a aby sa zároveň zlepšila transparentnosť pre občanov; domnieva sa, 

že sa treba zaoberať otázkou jednotnosti rozpočtu a väčšej rozpočtovej flexibility; 

12. zastáva názor, že európski občania čoraz väčšmi očakávajú, že Únia bude reagovať na 

významné cezhraničné problémy, ktoré členské štáty nemôžu účinne riešiť; upozorňuje 

členské štáty, že Únia nemôže tieto problémy riadne riešiť, pokiaľ sa jej rozpočtové 

zdroje zodpovedajúcim spôsobom nezvýšia; 

13. požaduje väčšiu komplementárnosť medzi národnými rozpočtami a rozpočtom EÚ; 

14. zastáva názor, že zavedenie novej položky na vykonávanie európskej obrannej únie, 

prednostne financovanej z nových vlastných zdrojov, by bolo v súlade so zmluvami EÚ; 

15. zdôrazňuje, že budúci VFR by mal v plnej miere zohľadňovať záväzky, ktoré EÚ prijala 

v rámci COP 21. 
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