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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2021, oddiel III – Komisia
(2019/2213(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) 
z 8. októbra 2018 s názvom Globálne otepľovanie o 1,5 °C1,

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

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

– 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,

– 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 rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme 
vlastných zdrojov Európskej únie5,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20206 a na 
spoločné vyhlásenia, na ktorých sa dohodol Európsky parlament, Rada a Komisia 
a ktoré sú k nemu pripojené,

– so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom 
rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu7 a na svoje 
uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 
a vlastných zdrojoch: čas splniť očakávania občanov8,

1 https://www.ipcc.ch/sr15/. 
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 Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
6 Ú. v. EÚ L xx, ….
7 Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
8 Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore9,

– so zreteľom na závery Rady z ... 2020 o rozpočtových usmerneniach na rok 2021 
(00000/2019),

– so zreteľom na článok 93 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0000/2020),

A. keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia musí zabezpečiť prostriedky potrebné na 
dosiahnutie cieľov svojich politík a jej rozpočet musí byť v plnej miere financovaný 
z vlastných zdrojov;

B. keďže podľa článku 312 ZFEÚ viacročný finančný rámec (VFR) prijíma Rada 
jednomyseľne po získaní súhlasu Európskeho parlamentu väčšinou jeho členov;

C. keďže súčasný VFR sa končí na konci roka 2020 a keďže rok 2021 by mal byť prvým 
rokom vykonávania nasledujúceho VFR;

D. keďže Parlament je pripravený na rokovania o VFR od novembra 2018, ale Rada 
doteraz nenadviazala s Parlamentom žiadny zmysluplný dialóg nad rámec minimálneho 
kontaktu popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti; keďže časový rámec na 
dosiahnutie dohody v Európskej rade bol opakovane predĺžený; 

E. keďže v prípade, že by sa nový VFR neprijal včas, môže hroziť riziko ukončenia 
niekoľkých programov EÚ, pretože ich právny základ sa prestane uplatňovať; keďže 
v takomto prípade by sa v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ musela zriadiť 
bezpečnostná sieť vo forme dočasného predĺženia stropov a iných ustanovení 
posledného roka súčasného rámca;

F. keďže v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. c) Parížskej dohody by sa finančné toky mali 
„zosúladiť s cestou k nízkym emisiám skleníkových plynov a vývoju odolnému proti 
zmenám klímy“;

G. keďže súčasná Komisia sa sama označila za geopolitickú a prejavila ambíciu riešiť 
výzvy súvisiace s klímou a životným prostredím, ktoré považuje za „určujúcu úlohu“ 
tejto generácie;

Rozpočet na rok 2021: dosiahnuť úspech ekologického dohovoru...

1. trvá na tom, že rozpočet EÚ je nevyhnutný na riešenie výziev, ktorým Únia čelí, 
a odráža úroveň ambícií členských štátov a inštitúcií;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nevenuje pozornosť výzve vedcov z IPCC v ich 
najnovšej správe, aby sa prijali radikálne opatrenia s cieľom dohnať zameškanú 
ekologickú transformáciu, a to vzhľadom na ich upozornenie, že koncentrácia CO2 
v rokoch 2018 – 2019 rástla trikrát rýchlejšie ako v 60. rokoch minulého storočia; 
zdôrazňuje skutočnosť, že zostáva len niekoľko rokov na to, aby sa zabránilo nezvratnej 

9 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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strate kontroly nad zmenou klímy;

3. konštatuje, že zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 predstavuje 
obrovskú výzvu, najmä pokiaľ ide o izoláciu budov, rozvoj verejnej dopravy 
a dosiahnutie transformácie poľnohospodárstva a sociálne spravodlivej transformácie; 
trvá na tom, že na to, aby sa v tomto bezprecedentnom podniku dosiahol úspech už po 
desiatich rokoch, sú potrebné bezodkladné opatrenia podporené silným rozpočtom EÚ 
od roku 2021;

... a ochrániť občanov EÚ pred ďalšou finančnou krízou

4. je znepokojený rizikom novej finančnej krízy, ako to zdôraznili medzinárodné finančné 
inštitúcie, vzhľadom na rastúci celosvetový verejný a súkromný dlh (322 % svetového 
HDP); vyjadruje znepokojenie nad potenciálnymi sociálnymi a politickými dôsledkami 
takejto krízy – o ktorých Medzinárodný menový fond (MMF) predpokladá, že budú 
desaťkrát horšie ako v období po roku 2008 – ak EÚ nebude vybavená novými 
nástrojmi na ochranu sociálnej súdržnosti;

Rozpočet zodpovedajúci výzvam

5. víta návrhy Komisie na európsky ekologický dohovor a investičný plán pre udržateľnú 
Európu, najmä Fond na spravodlivú transformáciu; zdôrazňuje, že sú hlboko prepojené 
s rokovaniami o budúcom VFR, a preto predpokladajú silný a spoľahlivý VFR; 
zdôrazňuje, že financovanie akýchkoľvek nových iniciatív by sa malo počítať navyše 
k pôvodnému návrhu Komisie, čo by malo viesť k vyšším stropom VFR;

6. poznamenáva však, že podľa odhadu Komisie bude na dosiahnutie cieľa zníženia emisií 
skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 potrebné každý rok preklenúť medzeru vo 
financovaní vo výške najmenej 500 miliárd EUR, čo zahŕňa opatrenia v oblasti sociálnej 
adaptácie; domnieva sa, že táto medzera vo financovaní je výrazne podhodnotená aj 
v prípade 40 % cieľa, nehovoriac o 55 % cieli, a ešte sa ňou treba zaoberať na úrovni 
EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalšieho kvantového 
skoku v politickom a finančnom úsilí, aby sa dosiahli tieto ciele; domnieva sa, že 
zavedenie skutočne nových vlastných zdrojov je kľúčom k preklenutiu tejto medzery; 
domnieva sa, že spravodlivá transformácia si vyžaduje spravodlivé financovanie;

7. domnieva sa preto, že celý rozpočet na rok 2021 musí byť v súlade s cieľom zníženia 
emisií skleníkových plynov o 55 %, ako sa požaduje v jeho uznesení z 15. januára 2020 
o európskom ekologickom dohovore, a so sociálnymi záväzkami predsedu Komisie, aby 
sa vyslali správne signály občanom a podnikom v EÚ;

8. opätovne zdôrazňuje, že mandát Parlamentu týkajúci sa VFR bol stanovený 
v predbežnej správe zo 14. novembra 2018, pokiaľ ide o stropy, rozpočtové prostriedky 
pridelené na programy, vlastné zdroje a ustanovenia o flexibilite, revíziu v polovici 
obdobia a horizontálne zásady, ako je zohľadňovanie cieľov udržateľného rozvoja 
(SDG) a klímy a rodovej rovnosti;

9. opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, že viazané rozpočtové prostriedky na obdobie rokov 
2021 – 2027 by mali byť stanovené vo výške 1 324,1 miliardy EUR v cenách roku 
2018, čo predstavuje 1,3 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ-27; vzhľadom na 
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túto pozíciu je rozhodnutý obhajovať rozpočet na rok 2021 vo výške 192,1 miliardy 
EUR v bežných cenách vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (1,29 % HND);

10. poznamenáva, že táto pozícia znamená v roku 2021 rozpočet 18 179 miliónov EUR pre 
program Horizont Európa, 4 613 miliónov pre program Erasmus+, 2 132 miliónov pre 
Fond InvestEU, 883 miliónov pre Program pre jednotný trh, 15 645 miliónov pre 
Európsky sociálny fond+, 4 256 miliónov pre Nástroj na prepájanie Európy, 
11 716 miliónov pre Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI) a 937 miliónov pre program LIFE;

11. má za cieľ stanoviť záväzné ciele v oblasti zohľadňovania problematiky biodiverzity 
a zmeny klímy a v prípade zmeny klímy ich stanoviť na minimálne 30 % na rok 2021; 
opätovne vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné kritériá oprávnenosti v rámci prísnej 
a komplexnej metodiky na vymedzenie a sledovanie príslušných výdavkov v oblasti 
klímy a biodiverzity;

Dostatočná a realistická úroveň platieb

12. je odhodlaný predísť novej platobnej kríze; opätovne zdôrazňuje, že celkový strop 
platieb musí zohľadňovať bezprecedentný objem nesplatených záväzkov na konci roka 
2020, ktorý sa má uhradiť v rámci ďalšieho VFR; ďalej konštatuje, že platobné 
rozpočtové prostriedky v roku 2021 budú zamerané najmä na dokončenie programov na 
roky 2014 – 2020; trvá však na tom, že by to nemalo brániť začatiu nových programov;

13. preto trvá na tom, aby sa platby od roku 2021 stanovili na primeranej úrovni s cieľom 
predísť akýmkoľvek problémom pre prijímateľov, a opätovne zdôrazňuje svoj záväzok 
obhajovať platby na úrovni 184,7 miliardy EUR v bežných cenách na rok 2021;

Pohotovostný plán pre VFR

14. opätovne požaduje pohotovostný plán na ochranu prijímateľov a zabezpečenie 
kontinuity financovania v prípade, že súčasný VFR bude potrebné predĺžiť aj po roku 
2020; žiada, aby Komisia bezodkladne predložila takýto plán zahŕňajúci predĺženie 
platnosti právnych základov v potrebných prípadoch;

15. poznamenáva, že predĺženie súčasných stropov VFR by v roku 2021 znamenalo 
172,2 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje 1,15 % 
HND EÚ podľa odhadu Komisie z roku 2018; ďalej konštatuje, že na začiatku roka 
2021 by bolo v rámci nástrojov flexibility k dispozícii ďalších 3,5 miliardy EUR;

°

° °

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Dvoru 
audítorov.


