
PR\1188391SK.docx PE641.127v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rozpočet

2019/2028(BUD)
Časť 1

3.10.2019

NÁVRH SPRÁVY
o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 
rok 2020
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyne: Monika Hohlmeier (oddiel III – Komisia)
Eider Gardiazabal Rubial (ďalšie oddiely)



PE641.127v01-00 2/11 PR\1188391SK.docx

SK

PR_BUD_1all

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3

Ďalšie dokumenty, uverejnené samostatne

– rozhodnutia Výboru pre rozpočet prijaté na schôdzach 
uskutočnených 1. októbra 2019 vo veci návrhov na zmenu 
k návrhu všeobecného rozpočtu .......................................... časť 2 – A9-0000/2019



PR\1188391SK.docx 3/11 PE641.127v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)) 

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme 
vlastných zdrojov Európskej únie1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/20122,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20203 (ďalej len 
„nariadenie o VFR“),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o všeobecných usmerneniach pre 
prípravu rozpočtu na rok 2020, oddiel III – Komisia5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. marca 2019 o odhadoch príjmov a výdavkov 
Parlamentu na rozpočtový rok 20206,

– so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, 
ktorý prijala Komisia 5. júla 2019 (COM(2019)0400),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 
rok 2020, ktorú Rada prijala 3. septembra 2019 a postúpila Parlamentu 13. septembra 
2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

– zo zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku,

1 Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
2 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
5 Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2019)0210.
6 Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2019)0326.
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– so zreteľom na stanoviská iných príslušných výborov, 

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0000/2019),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1. pripomína, že Parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2019 o všeobecných 
usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2020 vymedzil jasné politické priority 
rozpočtu na rok 2020, aby bol mostom k budúcej Európe a prinášal európsku pridanú 
hodnotu; opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie napĺňať tieto priority a vyjadruje 
túto pozíciu s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň financovania;

2. opakuje názor Parlamentu, že rozpočet Únie na rok 2020 by mal vytvoriť podmienky 
pre viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 a poskytnúť spoľahlivý 
východiskový bod pre uvedenie novej generácie programov a politík EÚ; okrem toho 
pripomína, že rok 2020 je posledným rokom súčasného VFR, a preto je poslednou 
príležitosťou pre Úniu, aby sa priblížila k splneniu politických záväzkov stanovených 
na toto obdobie vrátane záväzku dosiahnuť cieľ EÚ v oblasti klímy a plnenia cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2020 by mal 
pripraviť Úniu na ešte ambicióznejší cieľ v oblasti klímy vo VFR na roky 2021 – 2027;

3. berie na vedomie pozíciu Rady k návrhu rozpočtu, kde sú v porovnaní s návrhom 
Komisie znížené viazané rozpočtové prostriedky o 1,51 miliardy EUR; domnieva sa, že 
škrty Rady sú jednoznačne v rozpore s prioritami Únie, nie sú odôvodnené absorpčnou 
kapacitou a ich účelom je zvrátiť všetky konkrétne navýšenia požadované a získané 
Parlamentom v predchádzajúcich rozpočtových rokoch; preto sa ako všeobecné pravidlo 
rozhodol obnoviť rozpočtové prostriedky na úroveň návrh rozpočtu vo všetkých 
riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, a to tak v prípade operačných, ako aj 
administratívnych výdavkov, a vnímať návrh rozpočtu ako východiskový bod pre svoju 
pozíciu;

4. je pevne presvedčený, že je nevyhnutné čeliť klimatickej výzve spôsobom, ktorý 
podporuje zamestnanosť a posilňuje konkurencieschopnosť; víta dôrazné výzvy na 
prijatie opatrení zo strany vedúcich predstaviteľov EÚ, ktoré odzneli na nedávnom 
samite OSN o zmene klímy, a záväzky, ktoré nedávno prijali viaceré členské štáty, 
zamerané na zvýšenie úrovne výdavkov v oblastiach, ako je energetická efektívnosť a 
dopravná a energetická infraštruktúra; 

5. navrhuje preto rozpočet Únie na rok 2020, ktorý významne prispieva k riešeniu výziev 
v oblasti životného prostredia a zmeny klímy a v najväčšej možnej miere kompenzuje 
existujúce nahromadené nevybavené záväzky, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa vynaložiť 
20 % výdavkov Únie v súvislosti s klímou na obdobie 2014 – 2020; navrhuje výrazné 
zvýšenie rozpočtových prostriedkov o viac ako 2 miliardy EUR nad rámec návrhu 
rozpočtu pre rozpočtové riadky v rôznych okruhoch, a najmä v podokruhu 1a, ktoré 
výrazne prispievajú k naplneniu cieľa, pokiaľ ide o výdavky v oblasti klímy; starostlivo 
sústreďuje tieto navýšenia do položiek, ktoré vykazujú vynikajúcu mieru plnenia a majú 
operačnú kapacitu na absorbovanie dodatočných rozpočtových prostriedkov v roku 
2020;
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6. zdôrazňuje, že mládež zostáva ústrednou prioritou rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že 
napriek pozitívnemu vývoju smerom k poklesu miery nezamestnanosti mladých ľudí v 
Únii je nedostatok budúcich príležitostí pre mladých reálnou spoločenskou krízou v 
niektorých častiach Únie, pričom v tejto oblasti existujú medzi členskými štátmi a 
regiónmi výrazné rozdiely; rozhodol sa preto navýšiť prostriedky na iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) nad úroveň navrhnutú Komisiou, a to aj s 
cieľom zabezpečiť hladký prechod na Európsky sociálny fond plus (ESF+) v budúcom 
VFR; navyšuje aj finančné zdroje na uspokojenie budúceho dopytu po programe 
Erasmus+, ktorý je hlavným programom pre vzdelávanie a odbornú prípravu, vrátane 
odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu v Európe; pripomína svoj záväzok 
strojnásobiť financovanie programu Erasmus+ vo VFR na roky 2021 – 2027;

7. navrhuje ďalšie cielené navýšenia prostriedkov v iných rozpočtových riadkoch 
týkajúcich sa priorít Parlamentu v oblastiach, ako sú MSP, digitalizácia, výskum 
rakoviny, spolupráca v oblasti bezpečnosti a justičná spolupráca, migrácia a vonkajšia 
politika;

8. vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie týkajúce sa rozpočtových potrieb 
decentralizovaných agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek škrty navrhnuté Radou by 
ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť si svoje úlohy; navrhuje 
cielené zvýšenie úrovne rozpočtových prostriedkov agentúr, ktoré sa budú zaoberať 
dodatočnými úlohami alebo ktoré čelia zvýšenej pracovnej záťaži v dôsledku 
vznikajúcich výziev;

9. dospel k záveru, že na účely primeraného financovania uvedených naliehavých priorít a 
vzhľadom na veľmi obmedzené alebo neexistujúce rezervy v rámci určitých okruhov 
rozpočtu na rok 2020 je potrebné plne mobilizovať nástroj flexibility a celkovú rezervu 
na záväzky, čiastočne mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti a v plnej miere 
využiť možnosť opätovného využitia zrušených záväzkov na výskum, ako je stanovené 
v článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; pripomína tiež, že flexibilita 
stanovená v nariadení o VFR na konci tohto obdobia zanikne;

10. stanovuje celkový objem rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2020 (všetky 
oddiely) na úrovni 170 971 519 973 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo 
v porovnaní s návrhom rozpočtu predstavuje zvýšenie o 2 699 813 994 EUR; okrem 
toho rozhodol o poskytnutí sumy 280 700 000 EUR vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch na základe zrušených záväzkov podľa článku 15 ods. 3 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

11. poukazuje na to, že program Horizont 2020 vytvára veľmi silnú európsku pridanú 
hodnotu a zásadným spôsobom prispieva k rozvoju ekologických technológií a inovácií 
šetrných k životnému prostrediu, čím poskytuje základ pre dekarbonizovanú budúcnosť; 
okrem toho zdôrazňuje význam programu pre ďalšie významné oblasti európskeho 
výskumu, ako sú digitalizácia a výskum rakoviny; výrazne preto navyšuje finančné 
prostriedky na program Horizont 2020 nad úroveň návrhu rozpočtu o 737,8 milióna 
EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; okrem toho v súlade s článkom 15 ods. 
3 nariadenia o rozpočtových pravidlách uvoľňuje celú sumu vo výške 280,7 milióna 
EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, ktorých viazanosť bola zrušená v roku 
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2018 v dôsledku nezrealizovania výskumných projektov, v prospech rozpočtových 
riadkov programu Horizont 2020, ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska výskumných 
projektov súvisiacich s klímou;

12. zdôrazňuje kľúčovú úlohu Nástroja na prepájanie Európy (NPE) pri podpore rozvoja 
vysokovýkonnej transeurópskej siete, ktorá je udržateľná a prepojená vo všetkých 
oblastiach infraštruktúry v rámci dopravy, energetiky a IKT a ktorá výrazne prispieva k 
prechodu na klimaticky neutrálnu spoločnosť; preto navrhuje navýšiť finančné 
prostriedky pre dopravnú a energetickú zložku Nástroja na prepájanie Európy o celkovú 
sumu 545 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad úroveň návrhu 
rozpočtu;

13. domnieva sa, že je tiež potrebné posilniť ďalšie dôležité priority v rámci podokruhu; v 
tejto súvislosti poukazuje na MSP, ktoré sú dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest vo všetkých členských 
štátoch; zdôrazňuje, že Erasmus+ je naďalej veľmi cenený a obľúbený program, pričom 
počet prihlášok výrazne presahuje dostupné finančné prostriedky, a prostredníctvom 
tohto programu sa prispieva k posilneniu výrazného pocitu spoločnej európskej identity;

14. zvyšuje preto úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a o 
1 503 766 221 EUR nad úroveň návrhu rozpočtu (vynímajúc pilotné projekty a 
prípravné akcie), ktoré sa majú financovať využitím dostupnej rezervy a mobilizáciou 
osobitných nástrojov; okrem toho pre tento podokruh uvoľňuje sumu 280 700 000 EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na základe zrušených záväzkov podľa článku 
15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

15. zdôrazňuje význam posilnenia zamestnateľnosti mladých ľudí a je odhodlaný 
zabezpečiť riadne financovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v 
poslednom roku súčasného VFR; zdôrazňuje, že treba urýchliť vykonávanie tohto 
programu a ďalej zvyšovať jeho účinnosť, aby sa zabezpečilo, že vnútroštátnym 
politikám zamestnanosti prinesie väčšiu európsku pridanú hodnotu; pre iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí preto navrhuje navýšenie o 363,3 milióna EUR 
nad úroveň návrhu rozpočtu vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

16. zvyšuje financovanie technickej pomoci s cieľom riešiť zložitosť postupov riadenia 
projektov, od prípravy žiadostí až po finančné riadenie a monitorovanie vplyvu, ktorá je 
hlavnou prekážkou lepšej absorpcie štrukturálnych fondov;

17. zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b o 
373 278 264 EUR nad úroveň návrhu rozpočtu (vynímajúc pilotné projekty a prípravné 
akcie), ktoré sa majú financovať prostredníctvom mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 2 — Udržateľný rast: prírodné zdroje

18. v súlade so všeobecnou prioritou boja proti zmene klímy sa zameriava na výrazné 
navýšenie vo výške 233 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
týkajúce sa rozpočtových riadkov súvisiacich s programom LIFE+ v hlavách 7 a 34; 
očakáva, že Komisia zaručí potrebnú absorpčnú kapacitu na účinné využívanie týchto 
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dodatočných prostriedkov; 

19. navrhuje potrebné zvýšenia v prípade vybraných rozpočtových riadkov, najmä pokiaľ 
ide o financovanie opatrení na riešenie vplyvu afrického moru ošípaných v niekoľkých 
členských štátoch;

20. pripomína, že úroveň rozpočtových prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) sa bude musieť upraviť s prihliadnutím na pripísané príjmy, 
ktorých disponibilita sa očakáva v roku 2020, ako sa uvádza v opravnom liste Komisie;

21. navyšuje viazané rozpočtové prostriedky celkovo o 267,3 milióna EUR v okruhu 2 
(vynímajúc pilotné projekty a prípravné akcie), ktoré sa majú financovať využitím 
dostupnej rezervy v rámci stropu;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

22. vzhľadom na nerealisticky nízky strop už od začiatku súčasného VFR posilňuje 
financovanie priorít Parlamentu v oblasti vnútornej bezpečnosti, migrácie a základných 
práv; dôrazne namieta voči škrtom Rady v súvislosti s Fondom pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fondom pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a odmieta návrh Rady 
presunúť 400 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch do rezervy v 
očakávaní uskutočnenia reformy nariadenia Dublin III; zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité investovať do primeraného financovania a personálneho obsadenia všetkých 
agentúr pôsobiacich v oblasti migrácie, bezpečnosti a kontroly hraníc, najmä Europolu, 
Eurojustu, Európskej prokuratúry a Frontexu;

23. navrhuje 10 % navýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre podprogramy 
MEDIA a Kultúra programu Kreatívna Európa s cieľom napraviť ich chronický 
nedostatok finančných prostriedkov a nízku mieru úspešnosti žiadostí; zvyšuje tiež 
rozpočtové prostriedky na multimediálne akcie, ktoré sú kľúčové v rámci boja proti 
dezinformáciám a podpory nezávislej žurnalistiky;

24. navyšuje preto sumu v okruhu 3 o 121 799 746 EUR vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch nad úroveň návrhu rozpočtu (vynímajúc pilotné projekty a prípravné 
akcie), ktoré sa majú financovať prostredníctvom ďalšej mobilizácie osobitných 
nástrojov;

Okruh 4 – Globálna Európa

25. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo viac finančných 
prostriedkov na opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy v 
krajinách, na ktoré sa vzťahuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce a 
mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany;

26. navrhuje navýšenie finančných prostriedkov pre krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci, najmä v oblasti fungovania demokratických inštitúcií, 
právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a verejnej správy;

27. pripomína, že vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné hrozby a zhoršenie 
bezpečnostnej situácie na východných hraniciach EÚ, ako aj na náročné reformy, 
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ktorým čelia východoeurópski partneri, je dôležité poskytnúť dostatočné finančné 
prostriedky na podporu stability, demokracie a budovania dôvery a zvýšiť úsilie na 
podporu znižovania chudoby a na podporu hospodárskeho rozvoja v regióne; ďalej 
pripomína, že krajiny južného susedstva čelia obrovskému tlaku vrátane konfliktov v 
Sýrii a Líbyi, nárastu extrémizmu a súvisiacich pohybov utečencov a migrantov; 

28. považuje za potrebné navýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre 
komunitu tureckých Cyperčanov s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a 
zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, k dobrým podmienkam 
Maronitov, ktorí sa chcú presídliť, ako aj všetkých osôb žijúcich v enkláve, ako bolo 
dohodnuté v 3. viedenskej dohode, a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo 
spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma 
komunitami;

29. domnieva sa, že vzhľadom na vážne a pretrvávajúce nedostatky v oblasti demokracie, 
právneho štátu a základných práv v Turecku je opodstatnené ďalej znižovať rozpočtové 
prostriedky pre Turecko v rámci nástroja predvstupovej pomoci; preto sa rozhodol 
zachovať škrty, ktoré Rada uskutočnila v súvislosti s finančnými prostriedkami pre 
Turecko, znížiť úroveň týchto finančných prostriedkov o ďalších 5 miliónov EUR a 
presunúť prostriedky vo výške 100 miliónov EUR do rezervy;

30. navyšuje celkové prostriedky v okruhu 4 o 257 217 394 EUR nad úroveň návrhu 
rozpočtu (vynímajúc pilotné projekty a prípravné akcie), ktoré sa majú financovať 
prostredníctvom ďalšej mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 5 – Administratíva; Ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu 
výskumu

31. obnovuje úroveň návrhu rozpočtu pre položky administratívnych výdavkov vrátane 
výdavkov na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4; navrhuje 
navýšenie o 5,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad úroveň 
návrhu rozpočtu v súvislosti s Konferenciou o európskej demokracii/budúcnosti 
Európy;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

32. pripomína význam pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na 
vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, ktoré majú potenciál 
stať sa trvalými činnosťami a programami Únie; po dôkladnej analýze všetkých 
predložených návrhov a úplnom zohľadnení posúdenia Komisie týkajúceho sa ich 
súladu s právnymi požiadavkami a vykonateľnosťou prijíma vyvážený súbor pilotných 
projektov a prípravných akcií, ktorý zohľadňuje politické priority Európskeho 
parlamentu; vyzýva Komisiu, aby urýchlene zrealizovala pilotné projekty a prípravné 
akcie a poskytla spätnú väzbu o ich prínosoch a výsledkoch v praxi; 

Platby

33. poukazuje na bezprecedentnú rezervu vo výške 20 067,6 milióna EUR ponechanú v 
rámci stropu platieb v návrhu rozpočtu v dôsledku veľmi neskorého začatia programov 
na obdobie 2014 – 2020 a zodpovedajúceho nahromadenia nevyužitých platieb, najmä v 
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podokruhu 1b; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k výraznému 
hromadeniu žiadostí o platby na začiatku ďalšieho VFR, ktoré môže viesť k ďalšej 
platobnej kríze v rozpočte Únie, ako to bolo v súčasnom období, a môže zabrániť 
riadnemu odštartovaniu ďalšej generácie programov na roky 2021 – 2027;

34. preto navyšuje platby pre európske štrukturálne a investičné fondy celkovo o 3 miliardy 
EUR na základe očakávania, že členské štáty ešte viac urýchlia vykonávanie svojich 
operačných programov v poslednom roku súčasného VFR a vo väčšej miere sa budú 
pridŕžať svojich vlastných prognóz; navyšuje financovanie záručného fondu EFSI o 948 
miliónov EUR s cieľom predsunúť do roku 2020 rozpočtovo neutrálnym spôsobom tie 
ročné splátky, ktoré boli doteraz plánované na roky 2021 až 2023, teda na obdobie, keď 
sa očakáva vyšší tlak na platby; napokon navyšuje platobné rozpočtové prostriedky v 
riadkoch, v ktorých sa navyšujú viazané rozpočtové prostriedky;

Iné oddiely 

Oddiel I – Európsky parlament

35. obnovuje rozpočtové prostriedky stanovené v odhadoch na základe dôkladnej a 
zodpovednej analýzy potrieb Parlamentu na rok 2020, ktoré boli schválené na 
plenárnom zasadnutí 28. marca 2019 veľkou väčšinou hlasov; uvedomuje si, že článok 
314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje Komisii upravovať návrhy odhadov 
ostatných inštitúcií; napriek tomu vyjadruje prekvapenie a hlboké znepokojenie nad 
škrtmi, ktoré Komisia vykonala v rozpočte Parlamentu, keďže to narúša tradíciu dobrej 
spolupráce medzi oboma inštitúciami;

36. zvyšuje prostriedky v dvoch riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu z dôvodu nových 
okolností, ktoré majú vplyv na prechodné príspevky v rozpočte na rok 2020 a ktorým 
nebolo možné zabrániť: vyššia miera neznovuzvolenia po európskych voľbách (63 %, 
zatiaľ čo ako základ pre výpočet slúžil priemer 50 %) a odloženie brexitu do 31. októbra 
2019; navyšuje aj prostriedky v riadku týkajúcom sa európskych politických nadácií, 
keďže ich práca má zásadný význam pre podporu demokracie a boj proti falošným 
správam a dezinformáciám; 

37. v súlade s odhadmi, ktoré prijal Parlament:

- žiada Predsedníctvo, aby pracovalo na technickom riešení, ktoré by umožnilo 
poslancom Európskeho parlamentu, aby si pri čerpaní materskej, otcovskej alebo 
dlhodobej nemocenskej dovolenky mohli uplatňovať právo voliť;

- pripomína svoju požiadavku, aby Predsedníctvo prijalo opatrenia na to, aby od 
začiatku roka 2020 boli v plnej miere zosúladené hodnoty príspevkov súvisiacich 
s cestovaním medzi tromi pracoviskami Parlamentu pre úradníkov, ostatných 
zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov;

- opätovne vyzýva Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby zrevidovali 
vykonávacie ustanovenia upravujúce činnosť delegácií a osôb vyslaných na 
služobné cesty mimo Únie; zdôrazňuje skutočnosť, že takáto revízia by mala brať 
do úvahy možnosť, že by akreditovaní asistenti poslancov za určitých podmienok 
sprevádzali poslancov pri oficiálnych delegáciách a služobných cestách 
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Európskeho parlamentu;

- žiada generálneho tajomníka, aby urýchlene predložil vykonávacie pravidlá, ktoré 
zaručia štatutárne práva akreditovaným asistentom poslancov s cieľom zabrániť 
diskrečnej interpretácii a odstrániť existujúce nerovnosti, ktoré bránia plnému 
vykonávaniu ich činnosti, ako sa uvádza v stanovách poslancov a asistentov;

- žiada, aby sa v plnej miere uskutočnili opatrenia, ktoré Parlament odporučil vo 
svojom uznesení z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a 
zneužívaniu v Únii, medzi ktoré patrí najmä usporiadanie školení v oblasti boja 
proti obťažovaniu pre všetkých zamestnancov a poslancov, externý audit oboch 
existujúcich výborov pre boj proti obťažovaniu a ich zlúčenie do jedného 
nezávislého výboru, ktorého stálymi členmi budú lekári a právnici; žiada väčšiu 
podporu, pokiaľ ide o pokrytie nákladov na dodatočných zamestnancov, ktorí sú 
spôsobilí riešiť prípady obťažovania v Parlamente, pričom sa zhromaždí 
špecializovaný služobný personál tvorený expertmi z oblasti medicíny, 
psychológie, práva a riadenia ľudských zdrojov, a o pokrytie súdnych a 
liečebných nákladov obetí obťažovania v súlade s článkom 24 služobného 
poriadku;

Iné oddiely (oddiely IV – X)

38. konštatuje, že návrh rozpočtu na rok 2020 odzrkadľuje vo svojej podstate odhady 
jednotlivých inštitúcií, ktoré patria do iných oddielov rozpočtu, a preto zodpovedá – s 
určitými výnimkami – ich finančným požiadavkám; domnieva sa, že škrty navrhnuté 
Radou by preto mali nepriaznivý vplyv na fungovanie dotknutých inštitúcií, a teda aj na 
ich zásadný prínos k fungovaniu Európskej únie; z tohto dôvodu navrhuje obnoviť 
úroveň návrhu rozpočtu na rok 2020 v takmer všetkých prípadoch, a to aj so zreteľom 
na plány pracovných miest európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť;

39. domnieva sa, že v obmedzenom počte prípadov a pri zohľadnení odhadov inštitúcií je 
potrebné navýšiť prostriedky v rozpočtových riadkoch nad rámec rozpočtu na rok 2020 
a navrhnúť dodatočné pracovné miesta; navrhuje preto:

a) pokiaľ ide o Súdny dvor, vzhľadom na jeho rastúce pracovné zaťaženie obnoviť 
11 pracovných miest, ktoré Dvor audítorov navrhol vo svojich odhadoch (7 miest 
kategórie AD a 4 miesta kategórie AST) a ktoré Komisia nezahrnula do návrhu 
rozpočtu na rok 2020, a poskytnúť potrebné rozpočtové prostriedky na platy a 
príspevky;

b) v súvislosti s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
regiónov zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov nad rámec návrhu rozpočtu na 
rok 2020 v prípade niekoľkých riadkov tak, aby sa zachovala podobná úroveň 
rozpočtových prostriedkov ako v minulom roku;

c) v prípade európskeho ombudsmana pridať dve pracovné miesta kategórie AD nad 
rámec rozpočtu na rok 2020 a súčasne vykonať mierne škrty v troch rozpočtových 
riadkoch s cieľom vyvážiť obnovené sumy v ďalších dvoch riadkoch;
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40. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s návrhmi na zmenu k 
návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a 
orgánom, ako aj národným parlamentom.


