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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor začlenil 
tieto návrhy do predbežnej správy týkajúcej sa nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, a rozhodnutia Rady o systéme vlastných 
zdrojov Európskej únie.

Návrh VFR

1. pripomína európske rozpočtové zásady jednotnosti, presnosti rozpočtu, ročnej platnosti, 
vyrovnanosti, všeobecnosti, špecifikácie, výkonnosti, riadneho finančného hospodárenia 
a transparentnosti, ktoré sa pri ustanovovaní viacročného finančného rámca (VFR) 
musia dodržiavať;

2. zdôrazňuje, že VFR na obdobie 2021 – 2027 by mal prispievať k rozpočtu so skutočnou 
európskou pridanou hodnotou a s dostatočným financovaním na dosiahnutie svojich 
ambícií a mal by sa väčšmi zameriavať na stabilitu a jednoduchosť, výkonnosť a 
výsledky, čo povedie k lepším a účinnejším výdavkom, nízkym operačným nákladom, 
efektívnemu prideľovaniu zdrojov, spravodlivosti a väčšej zodpovednosti a 
transparentnosti vo vzťahu k finančným prostriedkom Únie, čo zaistí jeho 
zrozumiteľnosť pre európskych občanov;

Čísla1

3. poznamenáva, že podľa Európskeho dvora audítorov predstavuje návrh Komisie na 
VFR na roky 2021 – 2027 zvýšenie o 18 % v bežných cenách v porovnaní s VFR na 
obdobie 2014 – 2020: z 1087 mld. EUR na 1279 mld. EUR; zdôrazňuje však, že po 
zohľadnení inflácie, súm, ktoré možno pripísať príjemcom zo Spojeného kráľovstva 
počas VFR na obdobie 2014 – 2020, a začlenení Európskeho rozvojového fondu (ERF) 
do rozpočtu je skutočné zvýšenie na úrovni 5 %; poukazuje na to, že – pri vyjadrení ako 
podiel hrubého národného dôchodku (HND) – Komisia odhaduje, že pri použití 
rovnakého porovnateľného základu ide v skutočnosti o zníženie z 1,16 % na 1,08 %, 
resp. o 11 %, ak započítame ERF;

4. poukazuje na to, že Komisia navrhuje znížiť výšku prostriedkov v okruhu Prírodné 
zdroje a životné prostredie o 16 %, čo znamená najmä:

– zníženie SPP ako celku o 15 % (zníženie priamych platieb o 11 % a zníženie 
programov rozvoja vidieka o 27 %),

– podľa údajov Parlamentu sa o 38 % zvýšia prostriedky na Program pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE), ktorý zostane len malou časťou okruhu 
Prírodné zdroje a životné prostredie, a to na úrovni 2 %;

5. konštatuje, že výdavky navrhnuté v rámci okruhu Súdržnosť a hodnoty sa majú zvýšiť o 
1 %, ale že existujú významné zmeny na úrovni programu, keďže pri spoločnom 
zohľadnení týchto troch fondov, ktoré v súčasnosti tvoria súdržnosť, t. j. Európskeho 

                                               
1 Návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 predložený Komisiou, informačný dokument 
Európskeho dvora audítorov, júl 2018.
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fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu 
(ESF), sa majú znížiť o 10 %, čo znamená:

– zvýšenie EFRR o 2 %, 

– zníženie Kohézneho fondu o 45 %,

– zníženie ESF o 7 %, napriek jeho rozšírenej pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí;

6. so znepokojením berie na vedomie skutočnosť, že v nariadení o spoločných 
ustanoveniach Komisia prezentovala národné prostriedky pridelené na politiku 
súdržnosti bez podrobného rozdelenia medzi EFRR, Kohéznym fondom a Európskym 
sociálnym fondom plus (ESF+);

7. poznamenáva, že do okruhu Súdržnosť a hodnoty budú zahrnuté aj iné programy, ako je 
Erasmus+, v prípade ktorého Komisia plánuje zvýšiť financovanie o 77 % (čo 
predstavuje 7 % z nového okruhu Súdržnosť a hodnoty);

8. berie na vedomie, že Komisia vo všeobecnosti navrhuje zvýšiť financovanie ostatných 
okruhov VFR o sumu 115 miliárd EUR, čo zodpovedá 11 % súčasného VFR; 

9. poznamenáva, že Komisia navrhuje prehodnotenie priorít so zameraním na okruhy 
Migrácia a riadenie hraníc a Bezpečnosť a obrana, ktoré sa posilnia na takmer 5 %, 
pokiaľ ide o rozpočet ako celok, zo súčasnej úrovne 1 %, a že výdavky v rámci 
Jednotného trhu, inovácií a digitálnej agendy vzrastú zo súčasnej úrovne 11 % na 15 %;

Strategické plánovanie

10. poukazuje na to, že Komisia má v úmysle úplne zosúladiť štruktúru a programy 
rozpočtu EÚ s pozitívnym programom Únie na obdobie po roku 2020 dohodnutým 
v Bratislave a Ríme1; konštatuje, že vyhlásenia a plán prijaté v Bratislave a v Ríme sa 
nemôžu považovať za dlhodobú strategickú víziu s cieľmi a ukazovateľmi, ktoré by sa 
vzťahovali na všetky oblasti politiky Únie;

11. opakuje svoju výzvu Komisii, aby zaviedla dlhodobú víziu pozície Európskej únie v 
globalizovanom svete podporenú správne uplatňovanými politikami založenými na 
dlhodobých politických cieľoch, a umožnila tak Európskej únii riešiť súčasné a budúce 
výzvy, ktorým čelí; konštatuje, že v opačnom prípade by to mohlo narušiť pridanú 
hodnotu návrhu VFR;

12. poukazuje na to, že stratégia Európa 2020 sa skončí pred začiatkom nového obdobia 
VFR a že zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o novom súbore strategických cieľov EÚ; 
zdôrazňuje potrebu ďalšieho strategického plánovania politiky na strane Komisie a 
opätovne zdôrazňuje, že verejné rozpočty sa majú určiť po stanovení dlhodobých 
politických cieľov a navrhovaní politík v súlade s celkovou víziou pre EÚ, a preto 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh nového VFR v plnej miere nezohľadňuje túto 
požiadavku;

                                               
1 Bratislavské vyhlásenie zo 16. septembra 2016; Rímska deklarácia z 25. marca 2017.
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13. zdôrazňuje, že členské štáty a Komisia by mali najprv predložiť riadne odôvodnené 
potreby financovania z prostriedkov Únie a stanoviť strategické ciele a zamýšľané 
výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť pred tým, než sa naplánujú akékoľvek výdavky so 
zodpovedajúcimi ukazovateľmi, ktoré sa majú merať;

Politické priority a prezentácia rozpočtu EÚ

14. poukazuje na skutočnosť, že nové programy sa zoskupia do politických klastrov, 
ktorým budú zodpovedať názvy hláv ročného rozpočtu; vyjadruje nádej, že sa tým 
zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o to, ako prispejú k cieľom politiky;

15. víta celkovú modernizáciu a zjednodušenie rozpočtu a ambíciu dosiahnuť väčšiu 
racionalizáciu, flexibilitu a transparentnosť;

16. víta skutočnosť, že Komisia má v úmysle od roku 2021 zosúladiť koncepciu oblastí 
politiky s klastrami programov a že toto zosúladenie umožní lepší súlad ročného 
rozpočtu s okruhmi viacročného finančného rámca;

17. pripomína, že Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) pri mnohých príležitostiach žiadal 
Komisiu o predloženie rozpočtu Únie v súlade s politickými cieľmi VFR prijatými 
Parlamentom; zastáva názor, že to umožní rozpočtovému orgánu jednoduchšie 
kontrolovať a sledovať prípravu a plnenie rozpočtu; 

18. pripomína, že financovanie politík a projektov by malo byť v súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a energetiky a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody; pripomína preto, 
že aspoň 30 % výdavkov EÚ by malo prispievať k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy, a 
súhlasí s tým, že sa to najlepšie dosiahne začlenením výdavkov na ochranu klímy do 
všetkých programov EÚ; opakuje svoju výzvu Komisii, aby zabezpečila, že sa to bude 
uplatňovať koherentným a komplexným spôsobom v súlade so strategickým 
plánovaním;

19. poukazuje na to, že chýbajú jasné investície v súvislosti s cieľmi piliera sociálnych práv 
EÚ, ktoré prijali tri inštitúcie;

20. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným zosúladením navrhovaného viacročného 
finančného rámca so 17 cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 
2030, ktorými by sa podporila postupná transformácia smerom k udržateľnej európskej 
spoločnosti;

21. vyzýva Komisiu, aby neustále preukazovala dostatočné vedúce postavenie a 
angažovanosť v strategických oblastiach a aby zabezpečila posilnenie celkového 
zviditeľnenia financovania pre širokú verejnosť;

Zjednodušenie a výkonnosť

22. víta návrh Komisie znížiť počet výdavkových programov o tretinu a zabezpečiť, aby 
boli pravidlá súdržnejšie; zdôrazňuje, že v záujme skutočného dosiahnutia 
zjednodušenia pre príjemcov by sa mali odstrániť všetky zbytočné pravidlá, požiadavky 
a postupy;
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23. kladie si otázku, prečo Komisia na meranie výkonnosti finančného riadenia používa dva 
súbory cieľov a ukazovateľov: na jednej strane generálni riaditelia Komisie 
vyhodnocujú dosiahnutie cieľov vymedzených v plánoch riadenia vo svojich výročných 
správach o činnosti a na druhej strane Komisia meria výkonnosť výdavkových 
programov prostredníctvom programových vyhlásení o operačných výdavkoch 
pripojených k návrhu rozpočtu;

24. pripomína, že súčasný rámec výkonnosti programov oznámený v programových 
vyhláseniach zahŕňa 716 ukazovateľov rôznych typov, ktoré merajú výkonnosť 
v súvislosti so 61 všeobecnými a s 228 špecifickými cieľmi;

25. žiada Komisiu, aby:

a) zjednodušila vykazovanie výkonnosti:

– ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov, ktoré používa vo svojich 
rôznych správach o výkonnosti, a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie 
merajú výkonnosť rozpočtu Únie v záujme zjednodušenia, transparentnosti 
a lepšej kontroly; 

– rozšírením kvalitatívneho prístupu a zahrnutím environmentálnych a 
sociálnych ukazovateľov, aby mohla merať vplyv politiky EÚ na 
environmentálne a sociálne politiky;

– prezentovaním finančných údajov takým spôsobom, aby ich bolo možné 
porovnať s informáciami o výkonnosti, aby tak bolo jasné prepojenie medzi 
výdavkami a výkonnosťou;

b) lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie o 
hlavných výzvach, ktoré EÚ ešte musí vyriešiť;

c) poskytla vyhlásenie o kvalite vykazovaných údajov o výkonnosti;

Preskúmanie výdavkov pripojené k návrhu VFR

26. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia vykonala len preskúmanie 
výdavkov namiesto analýzy všetkých hlavných programov v rámci súčasného VFR 
prostredníctvom prístupu zostavovania rozpočtu s nulovým základom; konštatuje však, 
že cieľom tohto obmedzeného preskúmania Komisie bolo skombinovať:

– strategické hodnotenie (zamerané na uprednostňovanie programov podľa ich pridanej 
hodnoty a súladu s cieľmi EÚ)

– a preskúmanie účinnosti (hľadanie prostriedkov na zlepšenie vykonávania existujúcich 
programov); 

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci uvedeného preskúmania výdavkov nebolo 
poskytnuté komplexné hodnotenie zamerané na preukázanie skutočnej pridanej hodnoty 
programov;

28. pripomína, že s cieľom umožniť Parlamentu vypracovať politický rámec pre každý z 
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nasledujúcich piatich rokov by sa programovanie rozpočtu malo zosúladiť s cyklami 
volebného obdobia; považuje VFR na roky 2021 – 2017 za obdobie prechodu zo 
sedemročného rozpočtu na nový systém, ktorý sa zosúladí s päťročnými volebnými 
obdobiami a zároveň neohrozí politiky, ktoré si vyžadujú dlhodobé programovanie;

29. víta skutočnosť, že Komisia uznáva potrebu zosúladiť VFR s politickými a 
inštitucionálnymi cyklami, a domnieva sa, že uskutočnenie preskúmania v polovici 
obdobia najneskôr do konca roka 2023 je krokom vpred na ceste k postupnej 
synchronizácii trvania VFR s päťročným politickým cyklom inštitúcií EÚ;

Pridaná hodnota EÚ

30. pripomína, že v Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ1 Komisia navrhla 
zoznam siedmich kritérií na posúdenie pridanej hodnoty EÚ a uviedla skutočnosť, že 
finančná podpora EÚ na programy by mala závisieť od výsledkov tohto posúdenia2; 
vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že neexistuje transparentné vymedzenie 
pridanej hodnoty EÚ a ani sa bezprostredne neočakáva jeho sformulovanie;

31. poznamenáva, že podľa diskusného dokumentu by mali len programy s veľmi vysokou 
pridanou hodnotou EÚ získať úplné financovanie z prostriedkov EÚ, že v prípade 
programov so strednou až vysokou pridanou hodnotou EÚ by sa financovanie malo 
obmedziť a že by sa nemali financovať programy, ktorých pridaná hodnota EÚ je nízka;

32. ľutuje, že uverejnené preskúmanie výdavkov neposkytuje systematické hodnotenie 
programov na základe kritérií, ktoré Komisia vymedzila pre pridanú hodnotu EÚ, ani 
jasné celkové závery o pridanej hodnote EÚ v prípade jednotlivých programov; žiada 
Komisiu, aby na základe siedmich kritérií stanovených v diskusnom dokumente 
vypracovala a uplatňovala spoľahlivú a objasňujúcu koncepciu pridanej hodnoty EÚ;

33. poznamenáva, že vzhľadom na to, že strategické ciele na obdobie po roku 2020 ešte nie 
sú stanovené, Komisia nebola schopná primerane posúdiť súlad s cieľmi EÚ na roky 
2021 – 2027, čo sťažuje uvádzanie a monitorovanie pridanej hodnoty EÚ, ktoré sa musí 
v každom prípade naďalej zlepšovať, najmä z hľadiska hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti EÚ;

34. pripomína, že európsky rozpočet musí primerane reagovať na požiadavky a ambície 
európskych politík a mať pridanú hodnotu pre Úniu;

Flexibilita a zodpovednosť

35. víta návrhy Komisie na zlepšenie schopnosti rozpočtu EÚ reagovať na meniace sa 
okolnosti zvýšením celkovej flexibility a zabezpečením dostatočných rozpočtových 
prostriedkov na pokrytie nepredvídaných udalostí bez obmedzenia monitorovania a 
kontroly; víta najmä návrhy na zvýšenie stropu vlastných zdrojov, zníženie rozdielu 
medzi celkovými platobnými rozpočtovými prostriedkami a celkovými viazanými 
rozpočtovými prostriedkami, odstránenie limitov uvalených na celkovú rezervu na 

                                               
1 Diskusný dokument Komisie o budúcnosti financií EÚ, 28. júna 2017 (COM(2017)0358).
2 Tieto kritériá zahŕňajú: zmluvné ciele a povinnosti, verejné statky s európskym rozmerom, úspory z rozsahu, 
účinky presahovania, subsidiaritu, prínosy integrácie EÚ a európske hodnoty: mier, demokraciu a právny štát.
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platby, zvýšenie veľkosti a rozsahu pôsobnosti osobitných nástrojov mimo VFR (nástroj 
flexibility, rezerva na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie a Európsky fond 
na prispôsobenie sa globalizácii), rozšírenie rozsahu pôsobnosti rezervy na núdzovú 
pomoc na operácie v rámci EÚ a rozšírenie celkovej rezervy na záväzky a jej 
premenovanie na rezervu Únie;

36. víta návrh Komisie začleniť ERF do rozpočtu EÚ a podmieniť ho uplatňovaním 
rovnakých zásad a pravidiel, aké sa uplatňujú na iné programy financované z rozpočtu 
EÚ, ale zdôrazňuje, že by sa mala zabezpečiť jednotná úroveň zodpovednosti a 
transparentnosti, pokiaľ ide o finančné prostriedky vynaložené na dosiahnutie cieľov 
EÚ z rozpočtu EÚ a prostriedky, ktoré sa budú aj naďalej čerpať mimo neho;

37. trvá na tom, aby boli pre všetky druhy financovania politík EÚ na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni stanovené mandáty verejného auditu a aby Európsky dvor 
audítorov bol vymenovaný ako audítor orgánov vytvorených na vykonávanie politík EÚ 
vrátane orgánov EÚ, ako je Európska obranná agentúra a navrhovaný Európsky menový 
fond, a orgánov vytvorených prostredníctvom dohôd mimo právneho poriadku EÚ, ako 
je napríklad Európsky mechanizmus pre stabilitu a Európska investičná banka, a to v 
súvislosti s ich operáciami mimo rozpočtu EÚ;

Zníženie prostriedkov na SPP a súdržnosť

38. berie na vedomie škrty navrhnuté Komisiou v rámci SPP a súdržnosti a považuje ich za 
nevyhnutný krok smerom k účinnejším a cielenejším výdavkom;

39. obáva sa, že škrty v SPP ovplyvnia schopnosť veľkého počtu poľnohospodárov udržať 
svoju profesionálnu činnosť; domnieva sa, že zvýšenie účinnosti podpory SPP je 
absolútne nevyhnutné na obmedzenie týchto negatívnych účinkov;

40. pripomína odporúčania Európskeho dvora audítorov týkajúce sa oznámenia Komisie o 
budúcnosti SPP, konkrétne, že nový model plnenia by mal priniesť ambiciózne aj 
relevantné výkonnostné ciele založené na štatistických a vedeckých dôkazoch v súlade s 
cieľmi EÚ, ktoré sa vyznačujú riadnou zodpovednosťou a reťazcom auditu a ktoré sú 
založené na posilnenom monitorovaní výkonnosti a posudzovaní výsledkov politík a na 
spoľahlivom hodnotiacom rámci;

41. zdôrazňuje, že systémy financovania SPP by mali byť obzvlášť prospešné pre malé 
poľnohospodárske podniky, ekologicky a geograficky náročné oblasti a riedko osídlené 
regióny v súlade so strategickými cieľmi EÚ;

42. poznamenáva, že návrh Komisie navrhnúť novú SPP na základe strategických plánov, 
ktoré majú vypracovať členské štáty, by ich mohol zaviazať prevziať väčšiu 
zodpovednosť v oblasti poľnohospodárskej politiky a zostavovania rozpočtu; ďalej 
konštatuje, že by to mohlo zvýšiť riziko vytvorenia väčšej rozmanitosti a zložitosti 
finančného hospodárenia SPP a sťaženia legitímnych kontrol;

43. berie na vedomie škrty v programoch rozvoja vidieka, a to celkovo o 27 % (45 % v 
oblasti súdržnosti a 10 % v Európskom sociálnom fonde); vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila svoju schopnosť úspešne riešiť rozdiely a výrazné rozpory medzi 
mestskými a vidieckymi oblasťami, zvrátiť proces prehlbovania rozdielov a prekonať 
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roztrieštenosť;

Vlastné zdroje

44. víta tri nové kategórie vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú podiel na spoločnom 
konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), 20 % podiel 
príjmov vytvorených v rámci systému obchodovania s emisiami a vnútroštátny 
príspevok vypočítaný z množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v 
každom členskom štáte; pripomína v tejto súvislosti, že navrhovaný systém vlastných 
zdrojov by nemal zvýšiť celkovú fiškálnu záťaž pre daňovníkov EÚ a že by mal viesť k 
proporcionálnemu zníženiu príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ;

45. nabáda Komisiu, aby predložila ďalšie návrhy týkajúce sa nových vlastných zdrojov s 
cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte sebestačný rozpočet EÚ; zastáva názor, že 
podiel nových skutočných vlastných zdrojov musí zohrávať významnú úlohu na strane 
príjmov rozpočtu EÚ,

46. opakuje, že je potrebné zrušiť súčasný systém korekcií a zliav, a podporuje návrh 
Komisie na postupné ukončenie všetkých zliav do roku 2025, čo zaistí jednoduchšiu a 
transparentnejšiu štruktúru;

47. podporuje návrh Komisie na zníženie percentuálneho podielu ciel, ktoré si členské štáty 
ponechávajú ako „náklady na výber“, na 10 %;

48. požaduje, aby sa DPH zachovala ako jeden z vlastných zdrojov EÚ, pričom sa bude 
uplatňovať jej skutočné zjednodušenie; 

49. domnieva sa, že financovanie EÚ by malo byť stabilnejšie, udržateľnejšie, 
predvídateľnejšie, transparentnejšie a zrozumiteľnejšie pre občanov EÚ;

50. poznamenáva, že základným cieľom podmienenosti v EÚ je podporiť integráciu a 
súdržnosť medzi členskými štátmi; domnieva sa, že spoľahlivá logická podmienenosť 
musí zahŕňať stanovenie stimulov takým spôsobom, ktorý povedie k väčšej 
angažovanosti členských štátov v európskom projekte, prispeje k zamýšľanému 
výsledku a zabránili zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ;

51. žiada Komisiu, aby objasnila výpočet národného príspevku na základe množstva 
nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v členských štátoch a spôsob jeho výberu; 
vyzýva Komisiu, aby zaviedla súbor monitorovacích nástrojov, ktorými sa podporia 
členské štáty pri stanovovaní spoločnej metodiky pre výber a výpočet príspevkov;

52. so znepokojením konštatuje, že legislatívny návrh týkajúci sa CCCTB stále ešte nebol 
prijatý a neexistuje časový odhad, kedy bude odsúhlasený v Rade; zastáva názor, že 
CCCTB nemožno z tohto dôvodu považovať za skutočný vlastný zdroj pre nasledujúce 
programové obdobie, naliehavo vyzýva Radu, aby v tejto súvislosti dosiahla dohodu, a 
to vzhľadom na význam CCCTB pri riešení problému vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam zo strany nadnárodných spoločností;

53. víta zásadu, že budúce príjmy z politík EÚ by mali plynúť do rozpočtu EÚ, keďže 
predstavujú skutočný zdroj príjmov EÚ;
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54. opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby zabezpečili posilnenie 
existujúcich systémov kontroly a predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam 
poškodzujúcim finančné záujmy EÚ;

55. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť rozdiely v colných kontrolách v 
EÚ, ktoré predstavujú vysoké riziko pre finančné záujmy EÚ, a vyzýva Komisiu, aby 
zharmonizovala colné správy v celej EÚ s cieľom účinne bojovať proti pašovaniu 
tovaru a daňovým podvodom.
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