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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Európsky 
parlament výhradnú zodpovednosť za udelenie absolutória za plnenie všeobecného 
rozpočtu Európskej únie a keďže rozpočet Rady je jedným z oddielov rozpočtu Únie;

B. keďže podľa článku 319 ZFEÚ udeľuje Európsky parlament Komisii absolutórium na 
plnenie rozpočtu;

C. keďže postup udelenia absolutória individuálne jednotlivým inštitúciám a orgánom 
Únie je dlhodobou praxou, ktorú akceptujú všetky ostatné inštitúcie okrem Rady, a 
keďže tento postup bol vytvorený s cieľom zaručiť transparentnosť a demokratickú 
zodpovednosť voči občanom Únie a umožniť potrebný boj proti podvodom;

D. keďže podľa článku 319 ods. 2 ZFEÚ musí Komisia predkladať Európskemu 
parlamentu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie týkajúce sa plnenia výdavkov a 
fungovania systémov finančnej kontroly;

E. keďže podľa článku 100 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (Ďalšie postupy 
udelenia absolutória) sa ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória 
Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 319 ZFEÚ, uplatnia aj na postup 
udelenia absolutória predsedovi Európskeho parlamentu, osobám zodpovedným za 
plnenie rozpočtu Rady, Súdneho dvora Európskej únie, Dvora audítorov, Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, Komisii za plnenie rozpočtu 
Európskeho rozvojového fondu a orgánom zodpovedným za riadenie rozpočtu právne 
nezávislých subjektov, ktoré plnia úlohy Únie;

F. keďže všetky inštitúcie sú povinné spolupracovať v záujme zabezpečenia 
bezproblémového priebehu postupu udelenia absolutória v plnom súlade s príslušnými 
ustanoveniami ZFEÚ a príslušných sekundárnych právnych predpisov; keďže 
nedostatočná spolupráca Rady v rámci postupu udelenia absolutória viedla k tomu, že 
Parlament odmieta udeliť generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium od roku 2009; 
keďže z dôvodu, že Rada dlhodobo nespolupracuje, Parlament nemôže prijať 
kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória, čo má za následok pretrvávajúce 
negatívne vnímanie dôveryhodnosti inštitúcií EÚ a transparentnosti pri využívaní 
finančných prostriedkov EÚ zo strany občanov; keďže tento nedostatok spolupráce má 
tiež nepriaznivý vplyv na fungovanie inštitúcií a diskredituje postup politickej kontroly 
rozpočtového riadenia stanovený v zmluvách;

G. keďže postup udelenia absolutória na základe správ Európskeho dvora audítorov sa 
používa na preskúmanie účtov príslušnej inštitúcie s cieľom overiť, či je plnenie 
rozpočtu zákonné a správne a či sú pri ňom dodržané zásady správneho finančného 
riadenia;

1. vyzdvihuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória stanoveného v 
Zmluve o fungovaní Európskej únie a v nariadení o rozpočtových pravidlách a plne 
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uznáva úlohu Rady ako inštitúcie, ktorá poskytuje odporúčania v rámci postupu 
udelenia absolutória, zároveň však zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi odlišnými 
úlohami Parlamentu a Rady v záujme dodržania inštitucionálneho rámca stanoveného v 
zmluvách a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

2. pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium jednotlivo každej inštitúcii, 
orgánu a agentúre na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na 
otázky Parlamentu a po vypočutí generálnych tajomníkov ostatných inštitúcií; domnieva 
sa, že v súvislosti s absolutóriom, ktoré Parlament udeľuje Komisii v súlade so 
zmluvami, je týmto spôsobom zároveň posilnená demokratická legitimita, 
transparentnosť a zodpovednosť ostatných inštitúcií, orgánov a agentúr Únie;

3. domnieva sa, že do hodnotiacej správy o financiách Únie vypracovanej v súlade s 
článkom 318 ZFEÚ by sa prípadne mohli zahrnúť odpovede na viaceré opakujúce sa 
otázky v dotazníkoch pre rôzne inštitúcie, orgány a agentúry, ako sú otázky týkajúce sa 
rodovej rovnosti a geografickej rovnováhy, konfliktu záujmov, lobizmu a ochrany 
oznamovateľov, pokiaľ tieto otázky súvisia s plnením rozpočtu; pripomína, že správa 
podľa článku 318 ZFEÚ sa výslovne uvádza v článku 319 ods. 1 ZFEÚ ako jeden z 
dokumentov, ktoré sa majú preskúmať v súvislosti s postupom udelenia absolutória;

4. pripomína, že podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sa od každej inštitúcie a 
orgánu vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom reagovať na poznámky 
pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a aby informovali o 
opatreniach prijatých na základe týchto poznámok; upozorňuje, že ak niektorá inštitúcia 
odmietne splniť túto požiadavku po tom, ako bola vyzvaná, aby ju splnila, môže byť na 
ňu podaná žaloba pre nečinnosť podľa článku 265 ZFEÚ;

5. berie na vedomie pretrvávajúce problémy, na ktoré poukázal Parlament v súvislosti s 
postupom udelenia absolutória, vyplývajúce z nedostatočnej spolupráce zo strany Rady, 
v dôsledku čoho Parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi 
Rady za rozpočtové roky 2009 až 2017; opätovne zdôrazňuje, že Rada sa musí v plnej 
miere a v dobrej viere zapojiť do každoročného postupu udelenia absolutória tak, ako to 
robia ostatné inštitúcie, aby bola transparentná a plne sa zodpovedala občanom Únie za 
prostriedky, ktoré jej boli ako inštitúcii Únie zverené; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
uzatvoriť memorandum o porozumení medzi Európskym parlamentom a Radou o 
poskytovaní informácií, ktoré Parlament potrebuje na prijatie kvalifikovaného 
rozhodnutia o absolutóriu, v ktorom sú náležite zohľadnené príslušné úlohy inštitúcií 
počas postupu udelenia absolutória; víta pokrok, ktorý sa doposiaľ podarilo dosiahnuť v 
rokovaniach medzi Parlamentom a Radou o neoficiálnom dokumente o spolupráci 
medzi Európskym parlamentom a Radou počas každoročného postupu udelenia 
absolutória, a vyzýva obe inštitúcie, aby zintenzívnili úsilie s cieľom dosiahnuť bez 
zbytočného odkladu dohodu; nazdáva sa, že v prípade, ak tieto rokovania s Radou 
nebudú úspešné, mala by sa do nich zapojiť aj Komisia, aby sa zabezpečilo, že 
Parlament dostane potrebné informácie o tom, ako Rada plní svoj rozpočet, a to buď 
priamo, alebo prostredníctvom Komisie;

6. víta vyhlásenia dezignovanej podpredsedníčky Komisie Věry Jourovej a dezignovaného 
komisára Johannesa Hahna, ktorí počas svojich vypočutí v Parlamente uviedli, že sú 
ochotní zaoberať sa touto záležitosťou, aby pomohli dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
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pri plnení rozpočtu Rady; poukazuje na judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa práva 
daňových poplatníkov a verejnosti na informácie o využívaní verejných príjmov;

7. domnieva sa, že záväzky dezignovaných komisárov predstavujú pozitívnu zmenu 
postoja v porovnaní s doterajším stanoviskom Komisie vyjadreným v liste z 23. januára 
2014, v ktorom Komisia uvádza, že by sa od nej nemalo očakávať, že bude dohliadať na 
plnenie rozpočtov ostatných inštitúcií;

8. navrhuje, aby Parlament v prípade, že nebudú urýchlene obnovené rokovania o 
memorande o porozumení, trval počas rokovaní o budúcom VFR na začlenení revíznej 
doložky do návrhu Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a 
riadnom finančnom hospodárení, na základe ktorej by sa tieto tri inštitúcie zaviazali 
spoločne vymedziť praktické opatrenia týkajúce sa spoločného využívania a 
poskytovania potrebných informácií Európskemu parlamentu v rámci postupu udelenia 
absolutória a začať v tomto smere okamžité rokovania;

9. zastáva názor, že hoci by sa súčasný stav mohol zlepšiť, ak by sa zlepšila spolupráca 
medzi inštitúciami Únie v rámci zmlúv, v konečnom dôsledku by bolo zrejme treba 
zvážiť možnosť revízie zmlúv, aby sa postup udelenia absolutória vyjasnil, a to v tom 
zmysle, že Parlamentu by sa mala poskytnúť výslovná právomoc udeľovať všetkým 
inštitúciám a orgánom absolutóriá individuálne; zdôrazňuje, že príslušný výbor 
Parlamentu by mal dôkladne preskúmať vplyv takýchto zmien na medziinštitucionálnu 
rovnováhu, ako sa stanovuje v zmluvách.
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