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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Európa sa nachádza na križovatke a čelí istej kríze legitímnosti vo vzťahu k 
európskym rozhodnutiam;

B. keďže je potrebné priblížiť európsky projekt občanom EÚ s osobitným dôrazom na ich 
potreby, životy a očakávania, predovšetkým s cieľom posilniť legitimitu EÚ a obnoviť 
dôveru v európsky projekt a nadšenie preň vďaka obnovenému riadeniu EÚ;

C. keďže parlamentná kontrola verejných výdavkov je dôležitým prvkom moderného 
demokratického systému;

D. keďže viac demokracie v EÚ ide ruka v ruke s väčšou transparentnosťou, 
zodpovednosťou a integritou, ktoré by mali byť hlavnými zásadami kultúry v rámci 
inštitúcií EÚ s cieľom podporiť efektívne riadenie a zabezpečiť väčšiu otvorenosť 
fungovania EÚ a jej rozhodovacieho procesu;

E. keďže všetky inštitúcie EÚ by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty 
občanom EÚ za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám EÚ boli 
zverené;

F. keďže vedúci predstavitelia EÚ-27 vyslali prijatím Rímskej deklarácie 25. marca 2017 
jasný signál „jednoty a solidarity“;

G. keďže vzhľadom na významné výzvy, ktorým čelí Únia, nie je už nečinnosť na 
európskej úrovni riešením, a to predovšetkým v súvislosti s globalizáciou, migráciou, 
obranou na základe posilnenej spolupráce, sociálnymi otázkami, dobudovaním 
európskej menovej únie a voľbou nových vlastných zdrojov EÚ;

H. keďže rozpočet EÚ zostáva pre členské štáty cenným zdrojom financovania;

1. nazdáva sa, že dôvera občanov v inštitúcie EÚ je základom demokracie, dobrej správy 
a účinnej tvorby politík;

2. zdôrazňuje, že je nevyhnutné preniesť sa cez protichodné vízie Európy a zosúladiť 
vzájomne súperiace priority, aby sa predišlo riziku roztrhnutia alebo oslabenia Únie;

3. uznáva, že v dôsledku brexitu vznikla naliehavejšia potreba ďalej sa zamyslieť nad 
inštitucionálnou štruktúrou a štruktúrou výdavkov EÚ a navrhnúť novú dynamiku 
politík EÚ;

4. poukazuje na to, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie bude mať 
komplexné rozpočtové dôsledky a negatívny vplyv na rozpočet EÚ; trvá na tom, že 
zostávajúce krajiny EÚ-27 by mali byť vzhľadom na súčasné a budúce výzvy EÚ pri 
reforme rozpočtu ambicióznejšie;

5. je presvedčený, že stále existuje priestor na lepšie zakotvenie demokratickej 
zodpovednosti v rámci Únie, konkrétne vytvorením silných mechanizmov na 
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zabezpečenie politickej legitimity a inštitucionálnej zodpovednosti a racionalizáciou 
čoraz zložitejších štruktúr riadenia EÚ;

6. pripomína, že je potrebná naliehavá rozpočtová a administratívna reforma EÚ, ktorá by 
zjednodušila jej vnútorné procesy a zlepšila zrozumiteľnosť a prístupnosť EÚ pre jej 
občanov;

7. pripomína, že pri akomkoľvek ďalšom rozvoji štruktúry Únie vo vzťahu k existujúcim 
orgánom alebo k vytvoreniu nových právnych subjektov by sa mala vždy zohľadňovať 
otázka demokratickej zodpovednosti EÚ, opatrení verejného auditu a efektívnosti 
činností;

8. vyjadruje presvedčenie, že je potrebné zmenšiť medzery v EÚ v oblasti zodpovednosti a 
posunúť sa smerom k užšej spolupráci, pokiaľ ide o spôsoby kontroly, ktoré sú 
kombináciou demokratického dohľadu a audítorských činností, pričom treba zabezpečiť 
aj väčšiu transparentnosť; vyzýva preto, aby sa zabezpečila úplná zodpovednosť a 
účinný demokratický dohľad nad Európskou investičnou bankou, Európskou centrálnou 
bankou a nad orgánmi, ktoré sa majú v budúcnosti zriadiť, ako je Európsky menový 
fond;

9. zdôrazňuje tiež, že nastal čas pragmaticky sa zamyslieť nad spôsobmi, akými EÚ 
dosahuje výsledky, prostredníctvom zodpovedania základných otázok o tom, ako čo 
najlepšie vykonávať politiky Únie a ktoré modely riadenia by sa mali uplatňovať, aby 
mohla Európa dosahovať hmatateľné výsledky;

10. pripomína, že EÚ potrebuje dlhodobú strategickú víziu;  domnieva sa, že nastal čas 
prísť s novou európskou rétorikou a zároveň vykonávať politiky EÚ strategickejším 
spôsobom, a to na základe určitého počtu jasne zadefinovaných a zrozumiteľných 
priorít Únie, kolektívnych cieľov a kompetencií na zlepšenie čitateľnosti a efektívnosti;

11. zdôrazňuje, že premietnutie zastrešujúcich politických cieľov do hmatateľných a 
viditeľných krokov a výsledkov pre občanov EÚ musí podliehať pravidelným 
kontrolám skutočného stavu, a preto je nevyhnutné zachovať rozpočtovú kontrolu ako 
základnú zložku demokratickej kontroly;

12. poukazuje na to, že posilnenie demokratického dohľadu a kontroly zo strany Parlamentu 
by sa malo zakladať nielen na tradičnom monitorovaní aktív a finančných tokov, ale aj 
na dôkladnom posúdení hodnoty získanej za vynaložené prostriedky, hodnotného a 
udržateľného vplyvu na občanov a dodržiavania hodnôt Únie a právneho štátu;

13. domnieva sa, že dodržiavanie základných hodnôt, zabezpečenie ochrany právneho štátu 
v členských štátoch alebo zavedenie ekologickej podmienenosti sú nevyhnutnými 
demokratickými predpokladmi na vymedzenie všetkých nových vzťahov finančnej 
solidarity v EÚ; vyjadruje znepokojenie nad nedávnym vývojom v súvislosti s 
nedostatočným dodržiavaním zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch; v 
tejto súvislosti oceňuje návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorý 
predložila Komisia, o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v 
oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (COM(2018)0324); 
zdôrazňuje, že európske inštitúcie by mali prijať opatrenia na ochranu právneho štátu;
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14. žiada, aby sa súčasný rámec na ochranu finančných záujmov Únie posilnil 
prostredníctvom systému sankcií, ktorý by bol úmerný miere nedostatkov alebo 
pokusov o narušenie právneho štátu a vychádzal by z nezávislého posúdenia, pričom 
sankcie by sa mohli pohybovať od zníženia finančných prostriedkov EÚ až po 
pozastavenie platieb a záväzkov v prípade opakovaných nedostatkov; domnieva sa, že v 
každej takej situácii by Parlament mal byť súčasťou rozhodovacieho procesu vo vzťahu 
k uvedeným konaniam a pri odvolávaní uvedených opatrení, a to na rovnakej úrovni ako 
Rada;

15. pripomína, že je potrebné podporovať úsilie o európsku pridanú hodnotu, inými 
slovami, že by združené prostriedky na európskej úrovni mali vykazovať výsledky v 
porovnaní s výdavkami na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa nemôžu zameriavať na tvorbu 
európskych verejných statkov;

16. domnieva sa, že je potrebné navrhnúť lepšie nástroje na štrukturálne reformy v celej EÚ 
prostredníctvom poskytovania významných európskych verejných statkov a že je pritom 
potrebné brať náležitý ohľad na uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality;

17. zastáva názor, že podľa potreby a bez ohrozenia funkčnosti programov sa musí posilniť 
predbežná podmienenosť politík, aby sa zabezpečilo účinné a riadne finančné 
hospodárenie pri realizácii výdavkov Únie;

18. opakuje, že v kontexte diskusie o budúcnosti Európy sa musí zvážiť otázka, ako by sa 
dal reformovať rozpočtový systém Únie tak, aby zabezpečil primeraný rozpočet, ktorý 
zaručí financovanie plánovaných politík, lepšiu rovnováhu medzi predvídateľnosťou a 
pohotovou reakciou, a ako zabezpečiť, aby mechanizmy financovania neboli zložitejšie, 
než je potrebné na splnenie cieľov politík Únie a zaistenie povinnosti zodpovedať sa;

19. považuje za vhodné zabezpečiť, aby rozpočet poskytoval občanom EÚ skutočnú 
pridanú hodnotu;

20. zdôrazňuje, že zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov v spojení s 
modernizáciou systému vlastných zdrojov, a to zabezpečením stabilných, efektívnych a 
skutočne európskych vlastných zdrojov, je kľúčom k zachovaniu vysokej úrovne 
investícií a ambícií Únie a vplyvu na medzinárodnej scéne;

21. zdôrazňuje, že európske agentúry majú nenahraditeľnú úlohu, pokiaľ ide o poskytovanie 
odborných znalostí v príslušných oblastiach a zároveň zastupovanie EÚ v členských 
štátoch; kladie dôraz na to, že je teda nevyhnutné zabezpečiť, aby v budúcnosti bola 
práca agentúr dobre štruktúrovaná a organizovaná, aby činnosti agentúr boli 
životaschopné a aby vždy bola zaistená ich viditeľnosť; 

22. ďalej zdôrazňuje, že Európsky rozvojový fond (ERF) by sa mal začleniť do rozpočtu 
EÚ, ako už bolo uvedené v návrhu nového viacročného finančného rámca (VFR) na 
roky 2021 – 2027, aby sa predišlo fragmentácii rozpočtu; poukazuje na to, že zahrnutie 
ERF do rozpočtu EÚ zvyšuje schopnosť orgánu udeľujúceho absolutórium kontrolovať 
výdavky v EÚ;

23. vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby posilnili svoje postupy a praktiky zamerané na 
zabezpečenie finančných záujmov Únie a aktívne prispievali k postupu udelenia 
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absolutória zameranému na výsledky; v tejto súvislosti sa domnieva, že postup 
udeľovania absolutória je nevyhnutným nástrojom demokratickej zodpovednosti voči 
občanom Únie;

24. poukazuje na dôležitosť ochrany peňazí daňových poplatníkov EÚ pred podvodmi a 
inými nezákonnými činnosťami, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie;

25. pripomína ťažkosti, ktoré sa doposiaľ opakovane vyskytovali v rámci postupov 
udeľovania absolutória, a to v dôsledku nedostatočnej spolupráce zo strany Rady; trvá 
na tom, že Rada musí byť zodpovedná a transparentná tak, ako sú ostatné inštitúcie; 
zdôrazňuje, že by v tejto súvislosti nemali existovať žiadne výnimky;

26. domnieva sa, že vytvorenie Európskej prokuratúry je významným míľnikom pri 
vytváraní európskeho verejného priestoru; vyzýva Komisiu, aby pracovala na rýchlom 
zriadení Európskej prokuratúry tým, že na to poskytne dostatočné zdroje;

27. upozorňuje na fenomén korupcie, ktorý má značné finančné dôsledky a predstavuje 
vážnu hrozbu pre demokraciu, právny štát a verejné investície; opäť vyzýva Komisiu, 
aby obnovila zverejňovanie výročnej správy o korupcii;

28. vyzýva Komisiu, aby navrhla možnosti budúcich metód spolupráce so skupinou štátov 
Rady Európy proti korupcii (GRECO) vrátane toho, aby Európska únia mohla požiadať 
o členstvo, a aby bol Parlament pravidelne informovaný o pokroku tejto žiadosti;

29. žiada, aby sa posilnila politika integrity a etický rámec všetkých inštitúcií a agentúr EÚ 
prostredníctvom lepšieho vykonávania kódexov správania, ochrany oznamovateľov, 
etických zásad, transparentnosti a zodpovednosti;

30. nabáda k tomu, aby sa ako hlavná zásada načrtli obrysy Európy v budúcnosti tak, že sa 
zabezpečí rovnováha medzi zodpovednosťou a novou solidaritou a ako metóda riadenia 
EÚ bude uprednostnená metóda Spoločenstva pred využívaním medzivládneho 
prístupu;

31. zastáva názor, že je potrebné pokračovať v diskusii o budúcnosti Európy na najvyššej 
inštitucionálnej úrovni, pričom sa treba zamerať najmä na efektívnejšie využívanie 
finančných prostriedkov a na demokratické mechanizmy kontroly rozpočtu EÚ.
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