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NÁVRHY 

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

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že výzvy vymedzené v stratégii Európa 2020 pretrvávajú a pravdepodobne sa 

v nadchádzajúcich rokoch zintenzívnia; poukazuje najmä na nadradenú prioritu, ktorú 

predstavujú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a ciele v oblasti zamestnanosti, 

inovácie, vzdelávania, sociálneho začlenenia a klímy/energie; 

2. domnieva sa, že na to, aby Únia splnila ciele stratégie Európa 2020 a mohla účinne riešiť 

súčasné a nové výzvy, musí byť zaistený rozpočet primeraný úlohám, ktoré má dosiahnuť; 

domnieva sa, že súčasná úroveň rozpočtu EÚ, ktorá zodpovedá 1 % HDP v EÚ-28, nie je 

dostatočná na dosiahnutie týchto cieľov; 

3. je presvedčený, že pre rozpočet EÚ treba zabezpečiť systém skutočných vlastných 

zdrojov, pričom jeho hlavnými zásadami budú jednoduchosť, spravodlivosť 

a transparentnosť; považuje prácu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje za veľmi 

dôležitú a očakáva od nej včasné, účinné a ambiciózne návrhy; domnieva sa, že takýto 

systém by mal znížiť podiel príspevkov do rozpočtu EÚ založených na HND s cieľom 

upustiť od prístupu primeranej návratnosti uplatňovaného členskými štátmi; v tejto 

súvislosti žiada o postupné zrušenie všetkých foriem korekcií; 

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby rozpočet EÚ bol jednoduchý, jasný a ľahko zrozumiteľný 

pre občanov EÚ a aby bol koordinovaný s rozpočtami jednotlivých štátov; domnieva sa, 

že by to mali byť základné zásady na strane výdavkov aj príjmov rozpočtu EÚ; 

5. žiada, aby sa uskutočnila informačná kampaň s cieľom zabezpečiť, aby občania v celej 

Európe boli lepšie informovaní o rozpočte EÚ, a teda informovaní o tom, ako sa 

vynakladajú peniaze, ako aj o rozpočtových zmenách, ktoré by mohli mať pre nich 

dôsledky; 

6. pripomína mnohé vyhlásenia v prospech jediného sídla pre Európsky parlament, berúc do 

úvahy symbolickú hodnotu takéhoto kroku a skutočné úspory, ktoré by sa tak dosiahli; 

7. domnieva sa, že viacročný finančný rámec (VFR) by mal umožňovať maximálnu 

pružnosť s cieľom reagovať na krízy a vznikajúce politické priority; v tejto súvislosti 

podčiarkuje nevyhnutnosť ambiciózneho preskúmania VFR na roky 2014 – 2020 

v polovici trvania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné sprístupniť v rozpočte 

všetky mimoriadne príjmy vyplývajúce zo zrušenia viazanosti finančných prostriedkov v 

rámci rozpočtu EÚ alebo z pokút v oblasti hospodárskej súťaže; 

8. konštatuje, že rozpočet EÚ často musí financovať mimoriadne potreby alebo nové 

politické priority, ktoré sa v čase prijatia VFR neočakávali; zdôrazňuje však, že záväzky 

EÚ by sa mali plne rešpektovať a že akékoľvek nové iniciatívy a potreby by sa nemali 

financovať na úkor existujúcich programov a politík EÚ; domnieva sa, že na tento účel by 

sa mali podľa potreby mobilizovať osobitné nástroje VFR, ktoré by sa mali započítavať 

nad rámec stropov VFR tak vo viazaných, ako aj v platobných rozpočtových 

prostriedkoch; 
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9. zdôrazňuje potrebu chrániť zásadu jednotnosti rozpočtu a je znepokojený nedávnym 

odklonom od metódy Spoločenstva smerom k medzivládnemu rozhodovaniu, ako sa to 

prejavilo pri zriaďovaní pomocných nástrojov ad hoc mimo rozpočtu EÚ, napríklad 

trustových fondov; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť parlamentnú kontrolu všetkých 

výdavkov EÚ; 

10. zdôrazňuje potrebu uplatňovať na prijatie nariadenia o VFR riadny legislatívny postup, 

a to s cieľom zosúladiť ho s postupom rozhodovania v prípade prakticky všetkých 

viacročných programov EÚ vrátane ich príslušných pridelených finančných prostriedkov, 

ako aj s rozpočtom EÚ; domnieva sa, že postup súhlasu zbavuje Parlament rozhodovacej 

právomoci, ktorú uplatňuje pri prijímaní ročných rozpočtov, zatiaľ čo zásada 

jednomyseľnosti v Rade znamená, že dohoda predstavuje najnižší spoločný menovateľ, 

lebo vychádza z potreby zabrániť vetu jediného členského štátu. 
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