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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej 
správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia 
musí zabezpečiť prostriedky potrebné na 
dosiahnutie svojich cieľov 
a uskutočňovanie svojich politík a jej 
rozpočet má byť plne financovaný 
z vlastných zdrojov;

D. keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia 
musí zabezpečiť prostriedky potrebné na 
dosiahnutie svojich cieľov a 
uskutočňovanie svojich politík a jej 
rozpočet má byť plne financovaný z 
vlastných zdrojov a keďže Rada je 
povinná konzultovať s Parlamentom pred 
prijatím nového rozhodnutia o reforme 
vlastných zdrojov a tiež získať jeho súhlas 
pred prijatím predpisov týkajúcich sa 
opatrení na uplatňovanie tohto systému 
vlastných zdrojov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže EÚ musí mať rozpočet aj 
rozpočtový postup, ktoré v plnej miere 
zodpovedajú transparentnej a 
demokratickej podstate rozhodovacieho a 
kontrolného procesu Parlamentu na 
základe dodržiavania zásad jednotnosti a 
univerzálnosti, čo si vyžaduje, aby všetky 
príjmy a výdavky boli zahrnuté v plnom 
rozsahu bez akýchkoľvek vzájomných 
úprav a aby prebehla verejná diskusia a 
hlasovanie o príjmoch aj výdavkoch;

J. keďže EÚ musí mať rozpočet aj 
rozpočtový postup, ktoré v plnej miere 
zodpovedajú transparentnej a 
demokratickej podstate rozhodovacieho a 
kontrolného procesu Parlamentu na 
základe dodržiavania zásad jednotnosti a 
všeobecnosti, čo si vyžaduje, aby všetky 
príjmy a výdavky boli zahrnuté v plnom 
rozsahu bez akýchkoľvek vzájomných 
úprav a aby prebehla verejná diskusia 
a parlamentné hlasovanie o príjmoch aj 
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výdavkoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ 
musia byť príjmy a výdavky vykázané v 
rozpočte EÚ vyrovnané, a rozpočet preto 
nemôže vytvárať dlh;

7. pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ 
musia byť príjmy a výdavky vykázané v 
rozpočte EÚ vyrovnané, a rozpočet preto 
nemôže vytvárať verejný deficit;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je 
investičným rozpočtom a že 94 % jeho 
celkových výnosov sa investuje v 
samotných členských štátoch alebo na 
vonkajšie priority Únie; zdôrazňuje, že pre 
regióny a členské štáty by verejné 
investície boli bez príspevku z rozpočtu 
EÚ na minimálnej úrovni alebo úplne 
nemožné; domnieva sa, že akékoľvek 
zníženie rozpočtu EÚ by nevyhnutne 
viedlo k spomaleniu rastu a konkurenčnej 
sily celého hospodárstva Únie;

8. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je 
predovšetkým investičným rozpočtom a že 
94 % jeho celkových výnosov sa investuje 
v rámci samotných členských štátov alebo 
do vonkajších priorít Únie; zdôrazňuje, že 
pre regióny a členské štáty by verejné 
investície boli bez príspevku z rozpočtu 
EÚ na minimálnej úrovni alebo úplne 
nemožné; domnieva sa, že akékoľvek 
zníženie rozpočtu EÚ by nevyhnutne 
viedlo k spomaleniu rastu a konkurenčnej 
sily celého hospodárstva Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
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Odsek 22

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. pripomína svoje stanovisko, že 
vzhľadom na širokú škálu úloh, výziev 
a cieľov, ktoré má spoločná 
poľnohospodárska politika plniť, by sa 
mali sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na 
rok 2013 počas nasledujúceho 
programového obdobia aspoň zachovať; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti dôležitú úlohu 
druhého piliera SPP, ktorý významne 
prispieva k investíciám a vytváraniu 
pracovných miest vo vidieckych oblastiach 
a k zvýšeniu efektivity a 
konkurencieschopnosti 
poľnohospodárskeho odvetvia;

22. pripomína svoje stanovisko, že 
vzhľadom na širokú škálu úloh, výziev 
a cieľov, ktoré má spoločná 
poľnohospodárska politika plniť, by sa 
mali sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na 
rok 2013 počas nasledujúceho 
programového obdobia aspoň zachovať; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
poľnohospodárstva pre potravinovú 
bezpečnosť vo všetkých členských štátoch 
a dôležitú úlohu druhého piliera SPP, ktorý 
významne prispieva k investíciám a 
vytváraniu pracovných miest vo 
vidieckych oblastiach a k zvýšeniu 
efektivity a konkurencieschopnosti 
poľnohospodárskeho odvetvia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24. zastáva názor, že celková suma 
vyčlenená Komisiou na priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti neodráža 
v primeranej miere posilnenie, ku ktorému 
v tejto oblasti došlo v dôsledku 
Lisabonskej zmluvy, ani rastúce úlohy 
a výzvy;

24. zastáva názor, že celková suma 
vyčlenená Komisiou na priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti neodráža 
v primeranej miere posilnenie, ku ktorému 
v tejto oblasti došlo v dôsledku 
Lisabonskej zmluvy, ani rastúce úlohy 
a výzvy, najmä čo sa týka boja proti 
trestnej činnosti a prisťahovaleckej 
a azylovej politiky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
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Odsek 26

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. opäť zdôrazňuje svoje stanovisko, že 
nové povinnosti, ktorými bola EÚ 
poverená na základe zmlúv, si v porovnaní 
s VFR na roky 2007 – 2013 vyžiadajú 
primerané dodatočné financovanie, aby sa
Únia mohla plniť svoju úlohu globálneho 
hráča pri zachovaní záväzkov, ktoré už 
prijala, najmä plnenie miléniových 
rozvojových cieľov do roku 2015; 
zdôrazňuje doplnkový charakter pomoci 
EÚ k pomoci poskytovanej členskými 
štátmi a jej urýchľujúci účinok, pokiaľ ide 
o zásahy v regiónoch, v ktorých sa 
bilaterálna pomoc nmeposkytuje; je 
osobitne naklonený spoločnému 
plánovaniu akcií členských štátov a EÚ;

26. opäť zdôrazňuje svoje stanovisko, že 
nové povinnosti, ktorými bola EÚ 
poverená na základe zmlúv, si v porovnaní 
s VFR na roky 2007 – 2013 vyžiadajú 
primerané dodatočné financovanie, aby 
Únia mohla plniť svoju úlohu globálneho 
hráča, realizovať svoje ambície v oblasti 
podpory demokracie, mieru, solidarity, 
stability a znižovania chudoby 
v susedných a partnerských krajinách 
a zároveň dodržať záväzky, ktoré už prijala, 
najmä splnenie miléniových rozvojových 
cieľov do roku 2015; zdôrazňuje 
doplnkový charakter pomoci EÚ k pomoci 
poskytovanej členskými štátmi a jej 
urýchľujúci účinok, pokiaľ ide o zásahy v 
regiónoch, v ktorých sa bilaterálna pomoc 
neposkytuje; je osobitne naklonený 
spoločnému plánovaniu akcií členských 
štátov a EÚ; poukazuje na rozšírenie 
medzinárodných povinností Únie a rozvoj 
nových nástrojov vrátane Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť; trvá na tom, 
že je potrebné, aby úsilie o rozvoj 
spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej 
a obrannej politiky prinieslo výsledky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh predbežnej správy
Návrh uznesenia
Odsek 62

Návrh uznesenia
Výboru pre rozpočet

(návrh správy PE 496.558v01-00)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

62. vyjadruje svoju pripravenosť vstúpiť do 
substantívnej diskusie s Radou o nariadení 
o VFR, ako aj MID, a žiada Radu, aby 
zintenzívnila kontakty na všetkých 
úrovniach v súvislosti s rokovaním

62. vyjadruje svoju pripravenosť vstúpiť do 
zásadnej diskusie s Radou o nariadení 
o VFR, ako aj MID, a žiada Radu, aby 
zintenzívnila kontakty na všetkých 
úrovniach v súvislosti so zasadnutím



AD\915271SK.doc 7/8 PE497.813v01-00

SK

Európskej rady 22. – 23. novembra; Európskej rady, ktoré sa má konať 22. –
23. novembra; zdôrazňuje, že je potrebné 
čo najskôr dosiahnuť konečnú dohodu 
o VFR, keďže akékoľvek oneskorenie by 
malo nepriaznivý dosah na možnosť 
účinne využívať výdavky z rozpočtu EÚ 
na riešenie problémov, ktorým 
v súčasnosti čelia európske hospodárstva 
a ktoré vyplývajú z finančnej krízy;
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