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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozvoj, aby ako gestorské 

výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že finančná odozva na pretrvávajúci prílev utečencov prebieha ad hoc a 

ukazuje, že v rozpočte Únie a vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 až 

2020 chýbajú potrebné zdroje a flexibilita na rýchly a komplexný prístup k veľkým 

vonkajším krízam; zdôrazňuje, že je dôležité riešiť základné príčiny pohybov utečencov a 

migrantov; 

2. ľutuje, že Komisia sa uchyľuje k vedľajším rozpočtovým mechanizmom, ako sú trustové 

fondy a nástroj pre utečencov v Turecku, s cieľom zvýšiť dostupné finančné prostriedky; 

poznamenáva, že tento cieľ sa nie vždy úspešne dosiahol a že sa tým narúša transparentné 

riadenie rozpočtu, ako aj opatrenia v oblasti kontroly rozpočtu; upozorňuje na ostatné 

núdzové situácie súvisiace s utečencami a prisťahovalcami, ktorí sa už roky dostávajú do 

južnej Európy cez severoafrické pobrežie; 

3. vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že nové vedľajšie mechanizmy vedú k obchádzaniu 

rozpočtového orgánu a oslabovaniu jednotnosti rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že vytváranie 

finančných nástrojov mimo rozpočtu EÚ musí byť aj naďalej výnimkou a musí vo 

všetkých prípadoch podliehať kontrole zo strany Európskeho parlamentu; naliehavo 

vyzýva, aby na takéto nástroje dohliadal Parlament, a požaduje usmernenia na ich 

začlenenie do rozpočtu EÚ a do rozsahu jej právomocí; 

4. poznamenáva, že zmena zamerania vonkajších finančných nástrojov EÚ na bezpečnosť, 

budovanie mieru a riešenie konfliktov, migráciu a riadenie hraníc predstavuje nové výzvy 

vo vzťahu k pôvodným cieľom a zásadám týchto nástrojov; 

5. víta však návrh nového európskeho plánu pre vonkajšie investície, ktorý predložila 

Komisia a ktorý je znova zameraný na investície v záujme podpory hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja v krajinách susedstva EÚ a v Afrike, a zdôrazňuje potrebu 

systematickej doplnkovosti tak z hľadiska výberu podporovaných politík, ako aj pri ich 

finančnom vykonávaní; očakáva, že investičným plánom sa podporí udržateľný rozvoj bez 

toho, aby sa tým narušili ľudské práva, zmierňovanie zmeny klímy a dobrá správa vecí 

verejných, a že sa zabezpečí transparentné riadenie Európskeho fondu pre trvalo 

udržateľný rozvoj a jeho projektov; 

6. víta návrh Komisie na revíziu VFR, najmä pokiaľ ide o doplnenie rozpočtu EÚ o nástroje 

na riešenie väčších kríz; očakáva, že navrhnutou revíziou rozpočtových pravidiel sa 

posilní zodpovednosť a riadne finančné hospodárenie; zdôrazňuje, že riešenie základných 

príčin migračných tokov zahŕňa aj podporu tretích krajín pri budovaní kapacít; 

7. zdôrazňuje, že všetky členské štáty musia dodržiavať svoje finančné záväzky prijaté v 

súvislosti so Sýriou a s utečencami. 
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