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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. podčiarkuje, že pri tvorbe národných rozpočtov a európskeho rozpočtu sa musí uplatňovať 

zásada presnosti verejného rozpočtu, aby sa zabezpečila konvergencia a stabilita v EÚ; 

vyjadruje presvedčenie, že táto presnosť je jedným z prvkov reakcie na krízu dôvery 

medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a občanmi Európskej únie, 

dôvery, ktorej strata sa po prepuknutí nedávnej finančnej krízy prehĺbila; 

2. preto žiada, aby ekonomické predpoklady používané pri tvorbe národných rozpočtov boli 

zosúladené; domnieva sa najmä, že prvky medzinárodnej konjunktúry by mali byť 

predmetom spoločného posúdenia; 

3. žiada zabezpečenie väčšieho súladu pri predkladaní verejných rozpočtov, a to v záujme 

ich porovnateľnosti a predchádzania nadmerným makroekonomickým nerovnováham; 

opakuje predovšetkým svoju žiadosť o štandardizáciu účtovania príspevku do európskeho 

rozpočtu jednotlivými členskými štátmi; 

4. vyzýva Komisiu, aby odstránila všetok nedostatok demokracie semestra v rámci svojho 

balíka opatrení na posilnenie hospodárskej a menovej únie ohláseného na rok 2015; 

opakuje svoju žiadosť, že akékoľvek dodatočné financovanie alebo nástroje, ako je 

mechanizmus solidarity, by mali tvoriť neoddeliteľnú súčasť rozsahu kontroly rozpočtu 

Parlamentom a mali by byť financované nad rámec stropu VFR na obdobie rokov 2014 – 

2020; 

5. považuje lepšie prepojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov v rámci 

európskeho semestra správy hospodárskych záležitostí a rozpočtu za zásadné; zaväzuje sa 

k prehĺbeniu svojich vzťahov s národnými parlamentmi vytvorením konštruktívneho 

partnerstva s cieľom posilniť parlamentnú kontrolu Komisie a Rady na jednej strane a 

vlád a národných verejných správ na druhej strane; želá si, aby európsky parlamentný 

týždeň a konferencia podľa článku 13 zmluvy o stabilite, koordinácii a správe 

naplánované na rok 2015 prispeli k tomuto cieľu; 

6. pripomína, že zásada presnosti rozpočtu sa uplatňuje aj pri rozpočte Únie, a požaduje 

primerané množstvo prostriedkov a súhlasných záväzkov; poznamenáva, že napriek 

varovaniam Parlamentu bola táto zásada oslabená súčasnou úrovňou dlhov a rozdiel 

medzi platbami a záväzkami sa zvýšil, čo viedlo k bezprecedentnému množstvu 

nezaplatených účtov vo výške 24,7 miliárd EUR na konci roka 2014; pripomína, že 

celkový strop pre výdavkové rozpočtové prostriedky stanovený súčasným VFR je na 

historicky nízkej úrovni; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento zákerný dlh 

oslabuje dôveryhodnosť EÚ a je v rozpore s cieľmi v oblasti rastu a zamestnanosti, najmä 

zamestnanosti mladých ľudí, a podpory malým a stredným podnikom prijatými na 

najvyššej politickej úrovni, a obáva sa, že sa tým prehĺbi priepasť medzi Úniou a občanmi; 

7. opakuje svoju požiadavku, aby povolebné hodnotenie VFR v polovici jeho trvania 

pripravilo podmienky – na základe odôvodnenia č. 3 nariadenia o VFR na roky 2014 – 
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2020 a v súlade s pripojeným vyhlásením Komisie – pre najvhodnejšiu dĺžku trvania 

viacročného finančného rámca v období po roku 2020, s cieľom dosiahnuť správnu 

rovnováhu medzi dĺžkou trvania volebného obdobia Parlamentu a funkčného obdobia 

Komisie a zabezpečiť tak demokratickú legitimitu v prípade rozhodnutí o finančnom 

výhľade Únie, a aby sa súčasne prijali opatrenia zamerané na zaistenie potrebnej stability 

programových cyklov a predvídateľnosť investícií; 

8. žiada, aby povolebné hodnotenie VFR analyzovalo a tým posilnilo pridanú hodnotu 

financovania EÚ využívaného na ciele v oblasti konkurencieschopnosti, rastu, 

zamestnanosti a energetickej transformácie stanovených Úniou; vyzýva Komisiu, aby 

prijala jasnejšiu metodiku lepšieho sledovania finančných prostriedkov a výdavkov EÚ 

spojených s cieľmi stratégie Európa 2020, aby sa umožnili zlepšené posúdenia vplyvu; 

9. víta záväzok Komisie zefektívniť európsky semester prostredníctvom jediného 

komplexného hospodárskeho posúdenia za každý členský štát a zefektívneného podávania 

správ;  žiada, aby posúdenie zdôraznilo nutnosť využívať finančné prostriedky z rozpočtu 

EÚ na vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny a zdôrazňuje potrebu posilniť 

zodpovednosť členských štátov za európsky semester; 

10. konštatuje, že Rada sústavne podceňuje skutočné potreby týkajúce sa platieb, čím 

umožňuje prvú fázu procesu krízy v oblasti platieb; opätovne žiada Radu, aby sa s 

Parlamentom a Komisiou dohodla na spoločnej metóde výpočtu úrovne platieb nutných na 

krytie skutočných potrieb, s cieľom splniť záväzky prijaté dvomi zložkami rozpočtového 

orgánu; ďalej vyzýva Komisiu, aby podala správu o potenciálnom negatívnom vplyve, 

ktorý by problém oneskorených platieb mal na záväzky prijaté členskými štátmi v 

súvislosti s európskym semestrom; zdôrazňuje, že zrušenie záväzku nie je riešenie 

platobnej krízy; 

11. poznamenáva, že efektívnosť verejnej správy v mnohých členských štátov sa doteraz 

nezlepšila, i keď by to prinieslo úspory vďaka racionalizácii organizácie a zníženiu 

administratívneho zaťaženia podnikov  a občanov; 

12. vyzýva Radu a Komisiu, aby spoločne s Parlamentom vypracovali návrh preskúmania 

súčasného rozpočtového postupu a aby zodpovedajúcim spôsobom prispôsobili úlohu 

obidvoch zložiek rozpočtového orgánu a výkonnú úlohu Komisie; 

13. poznamenáva, že VFR je navrhnutý tak, aby so systémom viacnásobných stropov 

zabezpečil počas celého programového obdobia stabilitu a predvídateľnosť; opätovne 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty stále považujú svoj príspevok do rozpočtu 

Únie za niečo, čo môže byť použité ako premenná, ktorú možno upraviť v závislosti od 

ich konsolidačného úsilia, čo následne vedie k umelému zníženiu platieb, ktoré sú k 

dispozícii v rozpočte Únie; preto navrhuje, aby sa pri skúmaní štátnych rozpočtov prijali 

osobitné ustanovenia s cieľom ukázať podiel jednotlivých štátov na nezaplatených 

faktúrach, aby sa upriamila pozornosť na skutočný stav, pokiaľ ide o finančné záväzky 

pripísateľné jednotlivým členským štátom; zdôrazňuje, že by to bolo v súlade s 

flexibilitou, ktorú Komisia presadzuje vo svojom oznámení z 13. januára 2015 o 

optimálnom využívaní flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu 

(COM(2015)0012) a ktorá pre príspevky členských štátov do fondu pre strategické 

investície znamená priaznivé zaobchádzanie;  poukazuje na to, že dôveryhodnosť tohto 
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fondu je založená na spoľahlivosti rozpočtu EÚ, a tým na znížení počtu nezaplatených 

faktúr; 

14. víta skutočnosť, že Komisia  vo svojom ročnom prieskume rastu 2015 zdôraznila 

hospodársky význam európskych štrukturálnych a investičných fondov (vrátane iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí); pripomína, že tieto fondy predstavujú 10 % 

celkových verejných investícií v priemere v EÚ, ale že táto situácia je v jednotlivých 

krajinách rôzna a že v niektorých členských štátoch tieto fondy môžu predstavovať až 

80 % verejných investícií; zdôrazňuje, že štrukturálne a investične fondy sú dobrým 

príkladom synergie medzi európskym rozpočtom a štátnymi rozpočtami na základe 

spoločne dohodnutých cieľov zakotvených v partnerských dohodách o raste a investíciách 

v súlade so stratégiou Európa 2020; podporuje všetky snahy zamerané na inteligentné 

združovanie európskych a národných rozpočtových prostriedkov s cieľom dosiahnuť 

zvýšenie efektívnosti, povzbudenie hospodárstva a nižšie schodky štátnych rozpočtov 

vďaka pozitívnemu účinku spoločne využívaných zdrojov; 

15. zdôrazňuje naliehavú potrebu účinne riešiť problém daňových podvodov, pre ktoré 

rozpočet EÚ prichádza o podstatné zdroje; 

16. víta investičný plán vo výške 315 miliárd EUR, ktorý predstavil predseda Juncker, ako 

prvý krok jednak ku kompenzovaniu schodku v oblasti verejných a súkromných investícií, 

ktorý spôsobilo zníženie verejných výdavkov v kontexte hospodárskej krízy, a jednak k 

povzbudeniu rastu a vytvárania pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby predložila 

analýzu možného vplyvu presunutia finančných prostriedkov z programov, ako sú Nástroj 

na prepájanie Európy a Horizont 2020; 

17. potvrdzuje svoju vôľu čo najdôslednejšie preskúmať, ako sú finančné záväzky EÚ voči 

EIB s ohľadom na zriadenie Európskeho fondu pre strategické investície zahrnuté do 

rozpočtu EÚ, najmä pokiaľ ide o rozpočet na rok 2015; v tejto súvislosti upriamuje 

pozornosť na skutočnosť, že EFSI by mal financovať projekty, ktorých hodnota sa 

prinajmenšom rovná hodnote, ktorá by vyplývala z ich financovania prostredníctvom 

programov EÚ, z ktorých sa finančné prostriedky presmerovávajú s cieľom ustanoviť 

záruku EÚ za EFSI; potvrdzuje svoj zámer dôsledne monitorovať spôsob, akým EIB 

použije svoje vlastné finančné prostriedky v EFSI; 

18. vyzýva členské štáty, aby doplnili prostriedky tohto fondu, ktorý sa snaží čo najviac 

zvýšiť vplyv verejných výdavkov a pritiahnuť súkromné investície, a víta návrh Komisie 

prejaviť pružnosť, pokiaľ ide o národné príspevky do EFSI, ak by viedli k malému a 

dočasnému porušeniu trojpercentnej prahovej hodnoty deficitu členského štátu; odmieta 

akúkoľvek snahu o opätovné získanie finančných prostriedkov do vnútroštátnych 

rozpočtov či logiku spravodlivej návratnosti, ktoré by boli založené na národných 

príspevkoch; žiada, aby vybrané projekty mali transeurópsku a nadnárodnú povahu, aby si 

občania mohli spojiť pozitíva vyplývajúce z týchto projektov s činnosťou Európskej únie; 

19. pripomína, že existujúci systém vlastných zdrojov je zložitý, nespravodlivý a pre občanov 

nepochopiteľný; zdôrazňuje, že fiškálnu situáciu členských štátov možno zmierniť 

prostredníctvom nového systému vlastných zdrojov, ktorým sa znížia príspevky na 

základe HND, čím sa členským štátom umožní vynaložiť svoje konsolidačné úsilie bez 

toho, aby ohrozili financovanie EÚ; pripomína preto, že udeľuje veľký význam skupine na 
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vysokej úrovni pre vlastné zdroje, a podporuje diskusiu o novom systéme vlastných 

zdrojov, ktorá by mala viesť k skutočnej reforme financovania EÚ a zároveň nezvýšiť 

daňové zaťaženie občanov; verí, že tri inštitúcie podniknú primerané kroky nadväzujúce 

na konečnú správu uvedenej skupiny s cieľom urýchliť príchod éry skutočných zdrojov; 

poukazuje na to, že súhlas so zdaňovaním je jadrom parlamentnej demokracie v Európe. 
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