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NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

Ciele viacročného finančného rámca (VFR) 

1. poukazuje na to, že VFR by sa mal plánovať na základe súm, ktoré môžu zabezpečiť 

strategický rast, zvýšiť pridanú hodnotu EÚ, posilniť hospodárstvo EÚ a dosiahnuť väčšiu 

proeurópsku orientáciu spoločností; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal byť čitateľný a 

transparentný; 

Zosúladenie rozpočtového a strategického cyklu 

2. poukazuje na to, že sedemročné obdobie VFR nie je synchronizované s päťročným 

mandátom Parlamentu a Komisie, ani nie je zosúladené s 10-ročným cyklom 

strategického plánovania Únie a so stratégiou Európa 2020; zastáva názor, že táto 

nedostatočná synchronizácia by mohla ohroziť demokratickú legitímnosť Únie a 

efektívnosť jej politického riadenia, keďže môžu nastať situácie, v ktorých sú Parlament a 

Komisia viazané dohodami o politických cieľoch a financiách uzavretými v období 

predchádzajúceho rámca; zdôrazňuje, že to by mohlo vyvolať dojem, že voľby do 

Európskeho parlamentu sú v kontexte dlhodobého rozpočtového a strategického 

plánovania do istej miery irelevantné; 

3. opakuje svoj názor, že dĺžka trvania VFR by sa mala skrátiť zo siedmich na päť rokov tak, 

aby bola v súlade s dĺžkou politických mandátov Parlamentu a Komisie1, a to bez toho, 

aby sa ohrozilo plnenie alebo riadenie prebiehajúcich programov, pričom sa súčasne 

zabezpečí dlhodobá stratégia programu v trvaní piatich plus ďalších piatich rokov s 

povinným preskúmaním v polovici trvania; poukazuje na to, že v roku 2020 sa naskytne 

príležitosť zosúladiť cyklus dlhodobej stratégie s rozpočtovým cyklom, a dôrazne 

odporúča, aby sa táto príležitosť využila; domnieva sa, že Komisia by mala takisto 

preskúmať možnosť zavedenia priebežného programu, v ktorom by sa každý VFR, zatiaľ 

čo by mal rovnaké trvanie ako v súčasnosti, čiastočne prekrýval s predchádzajúcim VFR, 

vychádzajúc z predpokladu, že toto prekrývanie by mohlo pomôcť zmierniť prirodzene 

existujúce výkyvy nahor a nadol; 

Komplexné preskúmanie výdavkov EÚ 

4. poukazuje na to, že Európsky dvor audítorov  vo svojich výročných a osobitných 

správach2 poukázal na mnohé prípady, keď výdavky EÚ mohli byť plánované 

strategickejšie a dosiahnuť lepšie výsledky; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že prostriedky pridelené na hlavné výdavkové programy a schémy často neboli 

zosúladené s politickými cieľmi stanovenými v rámci 10-ročného cyklu strategického 

                                                 
1  Pozri odsek 73 jeho uznesenia zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: 

príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie (Prijaté texty, P8_TA(2016)0309) a 

odsek 5 jeho uznesenia z 27.  apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia 

a výkonné agentúry (Prijaté texty, P8_TA(2017)0143). 
2  Pozri napr. osobitné správy Európskeho dvora audítorov č. 4, 8, 19 a 23 z roku 2016. 
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plánovania, čo potenciálne vedie k protichodným výsledkom; 

5. vyzýva Komisiu, aby pri predkladaní návrhu VFR na obdobie po roku 2020 predložila aj 

podrobný prehľad strategických priorít, v súlade s ktorým bude návrh VFR zostavený; 

zdôrazňuje, že tieto priority by sa mali brať do úvahy pri vypracúvaní komplexnej 

stratégie Európa 2030, ktorú by mal Parlament dôkladne preskúmať  pred prijatím balíka 

VFR na obdobie po roku 2020 Radou; 

6. žiada Komisiu, aby pred vypracovaním svojho návrhu nového VFR uskutočnila dôkladné 

a komplexné preskúmanie výdavkov, v ktorom by posúdila, do akej miery: 

– prideľovanie zdrojov v rámci rozpočtu EÚ odzrkadľuje strategické priority EÚ a 

príležitosti na dosiahnutie pridanej hodnoty, najmä v rámci politík, ktoré – ako sa 

ukázalo – čerpajú veľa zdrojov, hoci slúžia len na prerozdeľovanie, ako je napríklad 

politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika (SPP), a v rámci súčasných 

prioritných oblastí politiky, v prípade ktorých sa preukázalo, že ich rozpočtové 

opatrenia sú nedostatočné v obdobiach premenlivých okolností, ako je napríklad 

prisťahovalecká politika a vonkajšia činnosť; 

– programy a schémy EÚ prispievajú k dosahovaniu strategických priorít, zabezpečujú 

maximálnu hodnotu za vynaložené prostriedky a umožňujú kontrolovať riziko 

nezrovnalostí, ako to navrhuje Európsky dvor audítorov v informačnom dokumente z 

3. novembra 2016 o preskúmaní viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v 

polovici trvania1; 

– rôzne programy a schémy EÚ súdržne spolupracujú najmä v oblastiach, kde 

nejednoznačné ciele alebo vykonávanie môžu viesť k rozporuplným výsledkom a 

neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov; 

– určité programy vôbec nepreukázali účinnosť alebo nemajú žiadnu pridanú hodnotu, 

takže sa od nich môže upustiť, aby sa mohli podporovať programy, ktoré majú 

dokázateľne skutočnú pridanú hodnotu; 

7. žiada tiež Komisiu, aby pred vypracovaním návrhu nového VFR uskutočnila 

komparatívnu analýzu nákladov na vykonávanie grantov a vratnej finančnej podpory 

najmä prostredníctvom finančných nástrojov na obdobie 2014 – 2020 s cieľom stanoviť 

skutočnú úroveň týchto nákladov, ako sa odporúča v osobitnej správe Európskeho dvora 

audítorov č. 19/20162; 

8. vyzýva Komisiu, aby výsledky preskúmania výdavkov starostlivo zohľadnila pri 

navrhovaní návrhu VFR a vypracúvaní komplexnej stratégie Európa 2030; v tejto 

súvislosti trvá na tom, aby Komisia zabezpečila, aby administratívne a kontrolné 

mechanizmy boli spoľahlivé na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach rozpočtového 

rámca EÚ a aby bolo možné účinne predchádzať podvodom a nezrovnalostiam a 

odhaľovať ich; vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na hodnotenie vychádzajúce z rizík, čo 

by umožnilo zacieliť zdroje v oblasti kontroly väčšmi na tie regióny a oblasti politiky, v 

                                                 
1 Pozri bod 55. 
2  Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 19/2016 s názvom Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom 

finančných nástrojov – poučenie z programového obdobia 2007 – 2013.  
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ktorých sa riziká nezrovnalostí ukázali ako významnejšie; 

Flexibilita z hľadiska cieľov a nových priorít 

9. konštatuje, že politiky Únie môžu mať rôzne krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, 

ktorých plnenie nemusí nevyhnutne určovať jediný VFR; domnieva sa, že je potrebné 

venovať pozornosť novej rovnováhe medzi určovaním politickej agendy, vykonávaním 

politiky a potrebami finančných rámcov; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala uskutočniteľnosť zavedenia skutočnej flexibility 

rozpočtu z hľadiska politických cieľov, a to najmä prostredníctvom zriadenia programu 

priebežného zostavovania rozpočtu s päťročným horizontom plánovania, doložky 

(doložiek) o revízii podľa cieľov a politík a programu priebežného hodnotenia; 

predpokladá viac vnútornej flexibility medzi okruhmi a rokmi s cieľom umožniť 

maximálne využitie nových stropov VFR; 

11. poukazuje na to, že v priebehu súčasného VFR môže EÚ čeliť viacerým novým výzvam; 

vyzýva Komisiu, aby zaistila flexibilitu v rámci plánovania rozpočtu tak, aby bolo možné 

efektívnejšie reagovať na neočakávane sa meniace okolnosti; v tejto súvislosti sa 

domnieva, že ešte treba prijať primerané núdzové opatrenia v koordinácii s ostatnými 

krokmi s cieľom zmierniť európske krízy, najmä v oblasti poľnohospodárstva a migrácie, 

ako aj opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úloha Parlamentu pri vykonávaní a prijímaní 

VFR bola v plnej miere rešpektovaná a aby Rada nekonala bez súhlasu Parlamentu; 

12. pripomína obavu Parlamentu, že finančná zložitosť vyplývajúca z interakcií viac ako tisíca 

nástrojov finančného inžinierstva, trustových fondov a početných finančných 

mechanizmov na podporu politík Únie, ktoré nie sú zaznamenané v súvahe Únie, je 

hlavným dôvodom, prečo môže byť nemožné zaistiť demokratickú zodpovednosť 

obrovského množstva rozpočtov; okrem toho požaduje zjednodušenie tohto množstva 

rozpočtov, väčšiu flexibilitu v medzisektorovom použití rôznych finančných nástrojov, 

aby sa tak prekonali reštriktívne pravidlá, ktoré bránia príjemcom využiť viaceré 

programy na projekty so zodpovedajúcimi cieľmi; 

13. opakuje svoju výzvu začleniť Európsky rozvojový fond do rozpočtu EÚ, aby tak bolo 

možné lepšie kontrolovať a riešiť základné príčiny nadmernej migrácie, a to spôsobom, 

ktorý je v súlade s politikami a stratégiami Únie, pomocou nástrojov a metód 

vyplývajúcich z rozpočtovej právomoci Únie; domnieva sa, že spoločné európske výzvy v 

oblasti rozvojovej politiky by bolo možné lepšie zvládnuť prostredníctvom spoločnej 

správy z rozpočtu EÚ; 

Riadne odôvodnené potreby a európska pridaná hodnota 

14. podporuje návrh Európskeho dvora audítorov uvedený v jeho informačnom dokumente o 

preskúmaní viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v polovici trvania, že je 

lepšie určovať trvanie programov a schém podľa potrieb politík a občanov, a nie podľa 

dĺžky období finančného plánovania1; 

15. poukazuje na to, že členské štáty a Komisia by mali byť schopné predložiť riadne 

                                                 
1  Pozri body 39 a 40. 
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odôvodnené potreby financovania z prostriedkov Únie a vymedziť ciele a výsledky, ktoré 

sa majú dosiahnuť, a to ešte pred stanovením akýchkoľvek výdavkov, a zdôrazňuje, že je 

dôležité rešpektovať skutočné potreby občanov prostredníctvom integrovaného územného 

prístupu; vyzýva Komisiu, aby jasne vymedzila kritériá pridanej hodnoty EÚ, aby sa 

predišlo prípadným nejasnostiam pri rozhodnutiach o výdavkoch EÚ; ďalej poukazuje na 

to, že pred prijatím každého rozpočtového rozhodnutia by sa mali dodržiavať zásady 

účinnosti, efektívnosti a riadneho finančného hospodárenia; 

16. zastáva názor, že požiadavky transparentnosti EÚ ideálnym spôsobom plnia regióny, ktoré 

vypracúvajú svoje účtovné závierky v súlade s európskymi účtovnými štandardmi pre 

verejný sektor; okrem toho konštatuje, že systém podvojného účtovníctva by bol ideálnym 

spôsobom zjednodušenia oznamovacích povinností voči Komisii uložených regiónom a 

podporným inštitúciám; požaduje, ako ďalší stimul, aby vykonávanie a prebiehajúce 

prispôsobovanie verejných účtovných štandardov bolo spolufinancované zo strany EÚ; 

17. nabáda Komisiu, aby ešte viac posilnila a zefektívnila štruktúru a zloženie výdavkov EÚ 

na politiku súdržnosti s cieľom úspešne riešiť rozdiely a rozpory medzi mestskými a 

vidieckymi oblasťami a jednotlivými členskými štátmi, zvrátiť proces prehlbovania 

rozdielov a prekonať rozdrobenosť a zabezpečiť budúci stabilný rozvoj EÚ ako 

demokratického, silného a súdržného spoločenstva; zdôrazňuje svoju pozíciu, že 

dodatočné politické priority by mali byť spojené s dodatočnými finančnými prostriedkami 

a nemali by byť financované na úkor existujúcich politík EÚ; domnieva sa, že politiky 

hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie môžu aj naďalej poskytovať podporu 

menej rozvinutým regiónom a lepšiu cezhraničnú spoluprácu, nabáda však Komisiu, aby 

zabezpečila nielen prerozdeľovanie finančnej podpory, ale aby sa vzhľadom na skutočné 

potreby občanov ešte viac zamerala na rozvoj a modernizáciu v oblastiach rastu, inovácie, 

mobility, zmeny klímy, zlepšenie bezpečnosti pôdy, aby bola chránená pred prírodnými a 

človekom spôsobenými katastrofami, transformáciu v oblasti energetiky a životného 

prostredia a na územný vplyv politík EÚ, pričom by mala uplatňovať rovnaké kritériá pre 

celú EÚ; poukazuje aj na to, že tento územný prístup vytvára európsku pridanú hodnotu, 

ako aj hodnotu pre občanov EÚ, a je nevyhnutný na dosiahnutie cieľa inteligentnej, 

udržateľnej a inkluzívnej Európy, pretože umožňuje flexibilitu pri formovaní 

integrovaných odoziev na rôzne územné potreby bez toho, aby sa vytratilo tematické 

zameranie politík EÚ; 

18. opakuje svoju výzvu na zjednodušenie systému riadenia politiky súdržnosti na všetkých 

úrovniach systému riadenia a kontroly, ktorý by mal byť založený viac na vzájomnom 

uznávaní a spolupráci medzi rôznymi orgánmi auditu s cieľom znížiť administratívnu 

záťaž; zastáva názor, že politika hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie by sa 

mala viac zameriavať na osobitné potreby príslušných regiónov s cieľom riešiť ich 

skutočné nedostatky a podporiť ich silné stránky; 

19. upozorňuje, že pri rozdeľovaní finančných prostriedkov EÚ by sa mal lepšie zohľadňovať 

predchádzajúci vývoj príjemcov politiky súdržnosti; vyzýva Komisiu, aby predložila 

revidovaný systém pre miery spolufinancovania projektov v oblasti súdržnosti, ktorý 

zohľadní predchádzajúci vývoj a zníži podiel financovania EÚ v oblastiach, v ktorých sa 

už dosiahol istý pokrok; 

20. poukazuje na to, že je potrebná nová rovnováha medzi – na jednej strane – SPP a 
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politikami súdržnosti a na druhej strane ostatnými vnútornými politikami EÚ a posilnenou 

vonkajšou kapacitou Únie vrátane prvkov bezpečnosti a obrany; nabáda Komisiu, aby pri 

vypracúvaní svojho návrhu VFR na obdobie po roku 2020 a pri reforme a vykonávaní 

finančných nástrojov EÚ, ako je Európsky fond pre strategické investície (EFSI), kládla 

dôraz na spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany; podporuje myšlienku ďalšej európskej 

integrácie a konkrétne iniciatívy v oblasti bezpečnosti a obrany; 

21. pripomína svoje poznámky1 týkajúce sa neudržateľnej štruktúry výdavkov SPP: so 

znepokojením poznamenáva, že 44,7 % všetkých poľnohospodárskych podnikov v Únii 

malo ročný príjem nižší ako 4 000 EUR; s ešte väčším znepokojením dodáva, že v 

priemere 80 % príjemcov priamej podpory SPP dostalo približne 20 % platieb, a odporúča 

Komisii, aby zaviedla strop platieb SPP, aby túto anomáliu napravila; poukazuje na to, že 

väčšie poľnohospodárske podniky v obdobiach nestability alebo krízy nevyhnutne 

nepotrebujú rovnakú úroveň podpory na stabilizovanie príjmov ako menšie 

poľnohospodárske podniky, pretože často využívajú potenciálne úspory z rozsahu, vďaka 

čomu sa pravdepodobne stávajú odolnejšími; domnieva sa, že schémy financovania zo 

SPP by sa mohli viac zameriavať na poľnohospodárov, ktorých sa týkajú osobitné 

obmedzenia: malé poľnohospodárske podniky, klimaticky a zemepisne náročné oblasti a 

riedko osídlené regióny; 

22. vyzýva Komisiu, aby v rámci svojich úvah o zjednodušenej a modernizovanej SPP 

nariadila inú koncepciu politiky, resp. odlišný model rozdeľovania priamych platieb, s 

cieľom poskytnúť lepšie spôsoby nasmerovania verejných finančných prostriedkov na 

agroenvironmentálne ciele a ciele opatrení v oblasti klímy; zdôrazňuje však, že treba 

poskytnúť vyrovnávajúcu finančnú náhradu na pokrytie nákladov na zachovanie vysokých 

zdravotných a environmentálnych noriem vo výrobe potravín, ako aj vysokých výrobných 

nákladov spojených s náročnými klimatickými podmienkami v niektorých geografických 

oblastiach, keďže poľnohospodári v Európe majú často problémy v súboji s celosvetovou 

konkurenciou; 

Ako skoncovať s nesplatenými záväzkami: dosah neexistencie skutočného hodnotenia a 

účinnej rozpočtovej kapacity 

23. vyjadruje hlboké poľutovanie nad pretrvávajúcou vysokou úrovňou nesplatených 

záväzkov, čo je na jednej strane výsledkom oneskorení členských štátov pri predkladaní 

žiadostí o platbu a na druhej strane výraznými zdržaniami Komisie v navrhovaní 

programov; poukazuje na to, že vzhľadom na tieto okolnosti je akékoľvek účinné 

hodnotenie a preskúmanie plnenia rozpočtu nemožné, či už v polovici alebo na konci 

programového obdobia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto skutočnosť obmedzuje 

schopnosť rozpočtového orgánu predvídať; vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že 

nesplatené záväzky do konca roka 2016 výrazne narástli a dosiahli úroveň 238 miliárd 

EUR a že toto zvýšenie oproti údaju za rok 2015 – o viac než 21 miliárd EUR – bolo v 

porovnaní s pôvodnými očakávaniami dvojnásobné; 

24. poukazuje na to, že táto situácia je do značnej miery dôsledkom veľmi nízkeho počtu 

predložených žiadostí členských štátov o platbu na roky 2014 – 2020, a zdôrazňuje, že by 

                                                 
1  Pozri odsek 207 uznesenia z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o 

absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a 

výkonné agentúry (Prijaté texty, P8_TA(2016)0143). 
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to mohlo oslabiť účinnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov; žiada 

Komisiu, aby zanalyzovala základné príčiny oneskorení, ku ktorým dochádza pri 

predkladaní žiadostí členských štátov o platbu, a najmä aby opätovne preskúmala celkové 

usporiadanie štrukturálnych fondov s cieľom urýchliť proces zahŕňajúci programovanie v 

rámci EÚ, monitorovanie zo strany Komisie a vykonávanie zo strany orgánov členských 

štátov; 

25. vyzýva Komisiu, aby spochybnila pridanú hodnotu pravidiel n + 2 a n + 3 v oblasti platieb 

zo štrukturálnych fondov a aby predložila návrh, v ktorom sa ustanoví, že členské štáty sú 

do konca programového obdobia povinné vrátiť do rozpočtu EÚ nevyužité prostriedky zo 

štrukturálnych fondov; 

Rozpočet založený na výkonnosti: rámec na určenie hraničných hodnôt 

26. žiada Komisiu a členské štáty, aby rozpočet EÚ výrazne zmodernizovali a prepracovali 

podľa zásad zostavovania rozpočtu založeného na výkonnosti, pričom treba tiež posúdiť a 

vždy zohľadniť sociálny dosah takéhoto rozpočtovania, s cieľom prispôsobiť ho novým 

prioritám, ktoré boli odsúhlasené na úrovni EÚ-27, a s cieľom podporiť funkciu fiškálnej 

stabilizácie pre eurozónu s využitím vlastných zdrojov; 

27. domnieva sa, že ak by sa akákoľvek prípadná nová rozpočtová kapacita navrhla osobitne 

pre členské štáty v eurozóne, mala by sa vypracovať vnútri rámca Únie a mala by 

podliehať riadnej demokratickej kontrole a zodpovednosti prostredníctvom existujúcich 

inštitúcií, pričom akákoľvek finančná pomoc z tejto kapacity by mala byť podmienená 

vykonávaním dohodnutých štrukturálnych reforiem; 

28. trvá na tom, že cieľom rozpočtu EÚ by malo byť dosiahnutie politických cieľov 

vymedzených v politickej stratégii a zohľadnených v okruhoch VFR a že rozpočtové 

riadky by sa mali prezentovať v tomto rámci a preskupovať podľa programových 

vyhlásení plniacich tieto ciele, a nie uvádzať podľa jednotlivých činností; nabáda 

Komisiu, aby vypracovala integrovanejší prístup k používaniu rôznych rozpočtových 

riadkov a finančných prostriedkov, aby mohli reagovať na skutočné výzvy na regionálnej, 

vnútroštátnej a európskej úrovni; takisto zdôrazňuje, že výdavky na posilnenú spoluprácu 

by sa mali zahrnúť do rozpočtu EÚ; 

29. pripomína, že vo svojom uznesení k udeleniu absolutória za rok 2015 Parlament vyzval 

Komisiu, aby navrhla nevyhnutné aktualizácie koncepcie a mechanizmu vykonávania 

európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom treba zohľadniť aj návrhy 

skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie s cieľom posilniť prínos politiky súdržnosti 

k riešeniu rozdielov v nerovnosti medzi regiónmi Únie a členskými štátmi a stanoviť na 

ďalšie programové obdobie lepšie spravovateľné a merateľné ukazovatele výkonnosti 

vrátane sociálnych dôsledkov týchto programov; trvá na tom, že všetky budúce výdavky 

by sa mali zamerať na programy a nástroje s preukázanou pridanou hodnotou EÚ a že 

výkonnosť by mala byť stredobodom budúcej generácie všetkých programov a schém 

spolu s lepšou geografickou rovnováhou, ktorá by mala zabezpečiť spravodlivé rozdelenie 

financovania v celej Európe; 

30. zdôrazňuje, že financie EÚ mali byť schopné splniť potreby financovania nových priorít, 

akými sú okrem iného boj proti terorizmu, riadenie migrácie lepším riešením jej 

základných príčin, zlepšenie integrácie prostredníctvom hraničných kontrol a 
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minimalizáciou účinkov možnej finančnej medzery vyplývajúcej z brexitu; 

31. vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoju stratégiu informovania občanov o pridanej hodnote 

fondov EÚ; 

Ako vyplniť medzeru po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ: racionalizácia rozpočtu a 

zavedenie nových zdrojov  

32. domnieva sa, že hoci je rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie nešťastnou 

udalosťou, ktorá bude mať negatívny vplyv na budúci život občanov v Spojenom 

kráľovstve a v ostatných členských štátoch, vytvára tiež príležitosť na to, aby sa znovu 

vymedzili a zreformovali politické ambície EÚ-27 a potrebné rozpočtové nástroje a 

metódy; domnieva sa, že štáty EÚ-27 by mali byť vo svojej reforme rozpočtu ambiciózne 

a mali by sa zameriavať na zachovanie ročného rozpočtu EÚ podobnej veľkosti ako v 

prípade EÚ-28; 

33. domnieva sa, že tie oblasti politiky, ktoré budú pravdepodobne najvýraznejšie postihnuté 

medzerou v rozpočte vyplývajúcou z brexitu, by mali byť ochránené pred veľkými 

komplikáciami s cieľom predísť prílišnej destabilizácii akéhokoľvek súčasného 

hospodárskeho, sociálneho alebo administratívneho rámca; poukazuje najmä na potrebu 

zabezpečiť zdroje Únie v oblasti rastu, pracovných miest, sociálnej súdržnosti, výskumu, 

vývoja a inovácie s cieľom posilniť jej globálnu vedúcu úlohu; vyzýva v tejto súvislosti 

Komisiu, aby pri príprave návrhu VFR a posúdení jeho vplyvu pozorne preskúmala 

dôsledky rôznych scenárov brexitu; 

34. poukazuje však na to, že pri zapĺňaní rozpočtovej medzery by hlavným cieľom nemalo 

byť zvýšenie podielu financovania z verejných zdrojov, ale vytvorenie udržateľnejšieho 

finančného základu pre všetky oblasti politiky a využitie maximálneho pákového efektu 

súkromných zdrojov; v tejto súvislosti vyzýva na zmenu modelu výdavkov EÚ od dotácií 

založených na grantoch k systému orientovanému viac na financie a na nástroje, ktorý 

však tiež obozretne zohľadňuje kapacity a potreby financovania rôznych príjemcov; 

zdôrazňuje však, že toto by sa malo uskutočniť spôsobom, ktorý nenaruší transparentné 

riadenie rozpočtu ani opatrenia v oblasti kontroly rozpočtu; 

35. pripomína, že finančné nástroje nie sú vhodné pre všetky druhy intervencií v oblastiach 

politík, ako je politika súdržnosti; poukazuje na to, že úvery, vlastné imanie a záruky 

môžu zohrávať doplnkovú úlohu, ale treba ich používať opatrne, a to na základe vhodného 

posúdenia ex-ante, a granty by sa mali dopĺňať len v prípadoch, v ktorých takéto finančné 

nástroje preukazujú pridanú hodnotu a mohli by mať pákový účinok prilákaním 

dodatočnej finančnej podpory; 

36. zdôrazňuje najmä, že treba zanechať zbytočnú fixáciu na 1 % stropu HND EÚ, ktorý bol 

zavedený pre VFR 2014 – 2020, pretože výdavky sa týmto stropom často obmedzujú, a v 

rozpočte sa tak výrazne ťažšie dosahuje rovnováha v obdobiach meniacich sa okolností; 

nabáda členské štáty, aby v rámci svojich diskusií o rozpočte uvažovali o flexibilite; 

37. nabáda Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy nových zdrojov, ktorými by sa znížil 

podiel vnútroštátnych príspevkov do rozpočtu EÚ založených len na HND; konštatuje, že 

tento nový systém by mohol skoncovať s protieurópskou účtovnou víziou „spravodlivej 

návratnosti“, ktorá kladie neprimeraný dôraz na čistú bilanciu jednotlivých členských 
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štátov a, žiaľ, už mnoho rokov dominuje diskusiám o rozpočte v Rade; 

38. domnieva sa, že by Komisia mala na prvom mieste – ako spôsob posilnenia rozpočtu EÚ-

27 – preskúmať možnosť vyberania dane z emisií CO2 prostredníctvom stanovenia ceny 

uhlíka (buď s využitím zdanenia, alebo trhových nástrojov), ako to prezentovala skupina 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje vo svojej správe o budúcom financovaní EÚ1; je 

presvedčený, že takýto nástroj by takisto mohol poskytnúť dodatočnú pridanú hodnotu v 

Európe, keďže táto daň by mohla fungovať ako stimul na zmenu správania spotrebiteľov a 

výrobcov v prospech budúcnosti s menšími emisiami uhlíka; domnieva sa však, že 

akékoľvek riešenie EÚ založené na dani by malo byť čo najviac neutrálne z hľadiska 

celkovej miery zdanenia v danom členskom štáte, a namiesto toho by malo vychádzať z 

vyšších príspevkov rizikových aktérov; upozorňuje, že takáto daň z emisií CO2 by musela 

zohľadniť súčasné systémy obchodovania s emisiami s cieľom predísť prekrývaniu sa a 

rozporom medzi prostriedkami a cieľmi; 

39. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zvážili aj iné zdroje pochádzajúce z daní, ktoré sú k 

dispozícii pre EÚ-27 a ktoré by mohli poskytnúť väčšiu európsku pridanú hodnotu v 

určitých oblastiach politiky súvisiacich s rizikom, pričom by zároveň posilnili rozpočet 

EÚ;  

40. vyzýva Komisiu, aby využila príležitosť na reformu rozpočtu EÚ a vylúčila všetky 

mechanizmy zliav, keďže by to zaistilo spravodlivejšiu, nestrannejšiu a stimulujúcejšiu 

štruktúru pre všetky členské štáty. 

  

                                                 
1  Európska komisia, „Budúce financovanie EÚ – záverečná správa a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre 

vlastné zdroje“, 4. januára 2017, s. 41 – 43. 
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