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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej 
správy tieto návrhy:

A. keďže podľa článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa EÚ zaviazala 
podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami a zabezpečiť uplatňovanie rodového hľadiska 
vo všetkých svojich činnostiach;

1. domnieva sa, že reforma na strane príjmov by mala ísť ruka v ruke s reformou výdavkov, 
zliav a korekcií s cieľom zvýšiť európsku pridanú hodnotu výdavkov EÚ zabezpečením 
viditeľného prepojenia výdavkov s politikami a prioritami EÚ a podporou politík EÚ v 
kľúčových oblastiach právomocí EÚ, čo poukazuje na veľký potenciál európskej pridanej 
hodnoty, ako sú ochrana základných práv, jednotný trh, migračné a azylové politiky, 
regionálna a sociálna politika súdržnosti, spoločná poľnohospodárska politika, ochrana 
životného prostredia a opatrenie v oblasti klímy, energetická únia, spoločná bezpečnostná 
a obranná politika, presadzovanie rodovej rovnosti, výskum, technologický rozvoj a 
zníženie fiškálnej heterogénnosti na jednotnom trhu, ako sa odporúča v Montiho správe1;

Viacročný finančný rámec

2. pripomína, že výdavky EÚ by mali podliehať primeranej miere flexibility a mali by byť 
predmetom náležitej demokratickej kontroly a zodpovednosti, čo si vyžaduje plné 
zapojenie Parlamentu do každej fázy rozhodovacieho procesu týkajúceho sa nariadenia o 
viacročnom finančnom rámci (VFR) v zmysle jeho výhradných právomocí ako 
spoluzákonodarcu; vzhľadom na to, že v sektorových právnych predpisoch sa stanovuje 
veľká väčšina programov EÚ, vyzýva na prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou 
v Rade a na užší dialóg medzi Radou a Parlamentom počas rokovaní o budúcom 
viacročnom finančnom rámci pred tým, ako Rada formálne predloží Parlamentu na 
vyjadrenie súhlasu svoj návrh nariadenia o VFR, a varuje pred zvyčajným prístupom, na 
základe ktorého Európska rada stanovuje celkové stropy pre jednotlivé okruhy zhora 
nadol namiesto toho, aby najskôr posúdila skutočné potreby programov;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že pri každej revízii VFR by malo byť zabezpečené plné zapojenie 
Európskeho parlamentu a mali by byť zaručené jeho výhradné právomoci ako 
rovnocennej zložky rozpočtového orgánu; víta návrh Komisie na predloženie 
strednodobého preskúmania do 1. januára 2024, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nenavrhla právne záväznú a povinnú strednodobú revíziu s osobitným postupom vrátane 
záväzného kalendára, čo by zabezpečilo plné zapojenie Parlamentu; trvá na tom, že sa 
budú musieť uskutočniť plnohodnotné rokovania medzi Parlamentom a Radou s ohľadom 
na strednodobú revíziu VFR;

4. pripomína skutočnosť, že pri viacerých príležitostiach vyzval na zosúladenie budúcich 
VFR s trvaním jeho volebného obdobia a mandátu Komisie; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že Komisia nevypracovala jednoznačný návrh, v ktorom by boli stanovené metódy 
praktického vykonávania finančného rámca na obdobie 5+5 rokov v budúcnosti;

                                               
1 Záverečná správa a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje o budúcom financovaní EÚ, 
prijatá v decembri 2016.
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5. zdôrazňuje, že budúci VFR predstavuje pre Úniu príležitosť preukázať, že je jednotná a 
schopná riešiť politické udalosti, ako je brexit, rozmach populistických a 
nacionalistických hnutí a zmeny na vedúcich miestach v celosvetovom meradle; 
zdôrazňuje, že rozkoly v EÚ nie sú odpoveďou na globálne problémy a obavy občanov; 
domnieva sa, že rokovania o brexite ukazujú najmä to, že výhody plynúce z členstva v 
Únii výrazne prevažujú nad nákladmi na prispievanie do jej rozpočtu;

6. domnieva sa, že požiadavka jednomyseľnosti pri prijímaní nariadenia o VFR predstavuje 
v tomto procese skutočnú prekážku; vyzýva v tomto zmysle Európsku radu, aby 
aktivovala premosťovaciu doložku uvedenú v článku 312 ods. 2 ZFEÚ, aby sa tak 
umožnilo prijatie nariadenia o VFR kvalifikovanou väčšinou; okrem toho pripomína, že s 
cieľom uplatniť riadny legislatívny postup sa môže použiť aj všeobecná premosťovacia 
doložka uvedená v článku 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej (Zmluvy o EÚ); zdôrazňuje, že 
prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri prijímaní nariadenia o VFR by bol v 
súlade s rozhodovacím postupom pri prijímaní takmer všetkých viacročných programov 
EÚ, ako aj ročného postupu prijímania rozpočtu EÚ;

7. víta potenciál obsiahnutý v prístupe Komisie, a to prepájať platby z rozpočtu EÚ s 
dodržiavaním zásad právneho štátu ako základnej hodnoty Európskej únie, domnieva sa, 
že pozastavenie výdavkov EÚ v niektorom členskom štáte by sa malo uskutočniť len ako 
posledná možnosť, a opakuje svoj zámer podrobne preskúmať všetky prvky návrhu 
týkajúce sa ustanovenia o podmienenosti právneho štátu a zaviesť potrebné ustanovenia s 
cieľom zaručiť, aby koneční príjemcovia prostriedkov z rozpočtu Únie nemohli byť v 
žiadnom prípade dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední;

8. pripomína, že rodová rovnosť je zakotvená v zmluvách a mala by byť súčasťou všetkých 
činností EÚ, aby sa dosiahla rovnosť v praxi; zdôrazňuje, že rodové rozpočtovanie sa 
musí stať integrálnou súčasťou VFR tým, že sa do nariadenia o VFR zaradí jednoznačný 
záväzok;

9. zdôrazňuje, že budúci VFR by mal v plnej miere zohľadňovať záväzky, ktoré EÚ prijala v 
rámci COP 21;

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť vypracovať ustanovenie o podmienenosti, 
ktorá by spájala pozastavenie rozpočtových záväzkov a platieb týkajúcich sa finančných 
prostriedkov Únie s prípadom, že členské štáty nesplnia záväzky podľa práva EÚ na 
základe zásady solidarity medzi členskými štátmi v oblasti európskej azylovej politiky a 
Charty základných práv Európskej únie; žiada zaviesť potrebné ustanovenia s cieľom 
zaručiť, aby priami príjemcovia prostriedkov z rozpočtu Únie nemohli byť v žiadnom prípade 
dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední;

Vlastné zdroje

11. pripomína, že zatiaľ čo v treťom pododseku článku 311 ZFEÚ sa vyžaduje len konzultácia 
s Parlamentom v prípade rozhodovania o prijatí systému vlastných zdrojov Únie, postup 
prijímania vykonávacích pravidiel pre tento systém, ako sa uvádza vo štvrtom pododseku, 
si vyžaduje, aby Európsky parlament dal svoj súhlas; vyzýva Radu, aby vo všetkých 
fázach postupu prijímania vlastných zdrojov úzko zapojila Parlament;

12. pripomína, že článok 311 ZFEÚ ustanovuje, že: „Únia si zabezpečí prostriedky potrebné 
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na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík. Rozpočet je plne 
financovaný z vlastných zdrojov bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy.“; zdôrazňuje 
preto, že právna požiadavka, aby sa rozpočet EÚ pokrýval zo skutočných vlastných 
zdrojov, vyplýva priamo zo zmluvy;

13. víta skutočnosť, že nové kategórie vlastných zdrojov navrhované Komisiou sú spojené s 
politikami s vysokou európskou pridanou hodnotou s cieľom nezvýšiť celkové daňové 
zaťaženie občanov, ale znížiť zaťaženie štátnych pokladníc a zvýšiť informovanosť 
občanov o autonómnom rozpočte EÚ, čo poukazuje na pridanú hodnotu európskej 
integrácie; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ambícií týchto návrhov, čo vedie k 
tomu, že nie je možné dosiahnuť stanovený cieľ zvýšiť podiel skutočných vlastných 
zdrojov, a vyzýva Komisiu, aby dokončila svoje návrhy zavedením rôznych vlastných 
zdrojov v oblastiach ako daňová spravodlivosť a boj proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam;

14. na základe záverov skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje pripomína, že keď 
Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, korekcia Spojeného kráľovstva bude neopodstatnená; 
pripomína, že v dôsledku toho by sa všetky korekcie spojené s financovaním korekcie 
Spojeného kráľovstva mali po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ okamžite ukončiť;

15. domnieva sa, že kontext brexitu je aj príležitosťou zvážiť zrušenie všetkých ostatných 
korekčných mechanizmov udelených niektorým členským štátom, ktoré už nie sú 
opodstatnené, a domnieva sa, že to umožní obnoviť dokonalú rovnosť zaobchádzania s 
členskými štátmi, pokiaľ ide o ich príspevok do rozpočtu Únie.
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Zmeny

Zmena 1

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 
2027
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Zmena

(1) Vzhľadom na potrebu primeranej 
úrovne predvídateľnosti pri 
príprave a realizácii strednodobých 
investícií by sa trvanie viacročného 
finančného rámca malo stanoviť na 
sedem rokov počnúc 1. januárom 
2021.

(1) Vzhľadom na potrebu primeranej 
úrovne predvídateľnosti pri 
príprave a realizácii strednodobých 
investícií by sa trvanie viacročného 
finančného rámca malo stanoviť na 
sedem rokov počnúc 1. januárom 
2021, keďže Komisia by mala v 
náležitom čase vypracovať 
jednoznačný návrh, v ktorom budú 
stanovené metódy praktického 
vykonávania finančného rámca na 
obdobie 5+5 rokov v budúcnosti.

Zmena 2

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 
2027
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Zmena

(9a) V článku 8 ZFEÚ sa ustanovuje 
zásada uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti vo všetkých 
činnostiach EÚ, čo si vyžaduje 
pridelenie primeraných zdrojov a 
transparentnosť pridelených 
rozpočtových prostriedkov 
určených na presadzovanie rodovej 
rovnosti a na boj proti 
diskriminácii z dôvodu pohlavia.
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Zmena 3

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Zmena

(10a) Najneskôr do 1. januára 2023 by 
Komisia mala predložiť posúdenie 
vykonávania VFR spolu s návrhmi 
na povinnú revíziu s osobitným 
postupom, ktorý zahŕňa záväzný 
harmonogram, ktorými sa 
zabezpečí plné zapojenie 
Parlamentu.

Zmena 4

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Zmena

(14) Je nevyhnutné stanoviť všeobecné 
pravidlá medziinštitucionálnej 
spolupráce v priebehu 
rozpočtového postupu.

(14) Je nevyhnutné stanoviť všeobecné 
pravidlá medziinštitucionálnej 
spolupráce v priebehu 
rozpočtového postupu, pričom sa 
dodržiavajú rozpočtové právomoci 
inštitúcií, ktoré sú stanovené v 
zmluvách.

Zmena 5

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Zmena

Článok 3a (nový)
Rodové rozpočtovanie

Európsky parlament, Rada a Komisia 
začlenia rodové hľadisko na všetkých 
úrovniach rozpočtového postupu pre každý 
príslušný rok a reštrukturalizujú príjmy a 
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výdavky s cieľom podporiť rodovú 
rovnosť.

Zmena 6

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 
Článok 16

Text predložený Komisiou Zmena

Článok 16
Preskúmanie VFR v polovici obdobia

Komisia predloží do 1. januára 2024 
výstupy z preskúmania fungovania VFR. 
V prípade potreby predloží k týmto 
výstupom príslušné návrhy.

Článok 16
Revízia VFR v polovici obdobia

Najneskôr do 1. januára 2023 Komisia 
predloží posúdenie vykonávania VFR 
spolu s návrhmi na povinnú revíziu.

Rada v súlade s legislatívnym postupom 
uvedeným v článku 312 ZFEÚ a po 
udelení súhlasu Európskeho parlamentu 
toto nariadenie zreviduje.
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