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NÁVRHY

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

1. keďže sa preukázalo, že nie je možné dosiahnuť dohodu o skrátení trvania VFR, aby sa 
zabezpečil súlad s mandátom Parlamentu a Komisie, ktorých volebné obdobie sa začína 
v roku 2014 (Odôvodnenie Fa);

2. keďže sa nevyužili dostupné možnosti, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva na úpravu 
postupov prijímania rozhodnutí týkajúcich sa VFR a vlastných zdrojov (Odôvodnenie Fb); 

Politické aspekty

3. konštatuje, že Európska rada uplatnila pri rozhodovaní o celkovej výške VFR na roky 
2014 – 2020 prístup zhora nadol, pri ktorom sa na druhej strane poukazuje na 
znepokojujúci rozpor medzi politickými záväzkami EÚ, ktoré prijala Európska rada, a jej 
neochotou, pokiaľ ide o ich primerané financovanie; na druhej strane sa domnieva, že toto 
rozhodnutie malo byť založené na procese zdola nahor, ktorý je výsledkom dôkladného
posúdenia finančných potrieb EÚ a politických cieľov stanovených vo viacročných 
programoch a politikách EÚ ustanovených zákonom; v tejto súvislosti chváli prácu 
výboru SURE, ktorý pre Parlament zabezpečil konsenzus v oblasti politických priorít, 
vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že sa preukázalo nemožné zapojiť sa do 
porovnateľných rokovaní s Radou o tejto veci (Odsek 6);

Inštitucionálne otázky

4. pripomína, že v súlade so zmluvou Európska rada nevykonáva legislatívnu činnosť; preto 
trvá na tom (vypúšťa sa: pripomína), že závery Európskej rady sa musia považovať za 
usmernenia na rokovanie pre Radu a v žiadnom prípade nie sú hranicami, ktoré nie je 
možné prekročiť pri rokovaniach s Parlamentom; žiada, aby sa do záverov Európskej rady 
zahrnul štandardný vzorec, ktorý sa odvoláva na ustanovenia článku 15 ods. 1 ZFEÚ 
(Odsek 14);

5. je presvedčený, že zásada jednomyseľnosti v Rade znamená, že táto dohoda predstavuje 
najnižší spoločný menovateľ založený na potrebe zabrániť vetu jedného členského štátu; 
zdôrazňuje, že prechod na hlasovanie za nariadenie o VFR kvalifikovanou väčšinou by 
bol v súlade nielen s bežným legislatívnym postupom, ktorý sa používa na prijatie 
prakticky všetkých viacročných programov EÚ, ale aj s ročným postupom pre prijímanie 
rozpočtu EÚ (Odsek 18); 

6. poznamenáva, že Európska rada by mohla uplatniť všeobecnú premosťovaciu doložku 
(článok 48 ods. 7 ZEÚ) s cieľom dosiahnuť posun k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou 
a riadnemu legislatívnemu postupu v súvislosti s rozhodnutiami o vlastných zdrojoch a o 
VFR; okrem toho pripomína, že v článku 312 ods. 2 ZFEÚ sa v súvislosti s VFR 
stanovuje možnosť uznášania sa kvalifikovanou väčšinou; nalieha na Európsku radu, aby 
použila obe tieto premosťovacie opatrenia na ich pôvodný účel s cieľom zefektívniť 
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rozhodovanie v Rade a obmedziť rozsah prevládania politiky založenej na princípe 
primeranej návratnosti nad vyjadrením spoločného záujmu Únie ako celku (Odsek 18a);

VFR 2014 – 2020: ďalší postup

7. požaduje priebežné hodnotenie VFR s cieľom pripraviť sa na prípadné skrátenie obdobia, 
na ktoré sa VFR schváli, aby sa zabezpečilo jeho následné prerokovanie počas mandátu 
Parlamentu a Komisie, čím sa zabezpečí úplná demokratická legitimita v prípade riadnych 
rozhodnutí o finančnom výhľade Únie, a aby sa súčasne prijali opatrenia s cieľom 
zabezpečiť stabilitu dlhodobejších výdavkových programov (Odsek 25a);

8. poznamenáva, že v prípade nasledujúceho kola rokovaní sa budú uplatňovať nové články 
70 a 70a (medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch) rokovacieho 
poriadku Parlamentu; odporúča na začiatku nasledujúceho mandátu Parlamentu požiadať 
výbor zodpovedný za rokovací poriadok, aby posúdil zefektívnenie týchto pravidiel s 
článkom 75 (VFR), článkom 75c (finančný trialóg) a článkom 81 ods. 3 (postup súhlasu) 
s cieľom navrhnúť jeden jasný článok charakteristický pre mimoriadne legislatívne 
postupy stanovené v článkoch 311 a 312 ZFEÚ, týkajúci sa určenia mandátu, vedenia 
trialógov (vrátane úlohy predsedu) a kontroly plenárnym zasadnutím (Odsek 25b);

9. domnieva sa, že počas nasledujúcej revízie zmlúv by sa prostredníctvom dohovoru mali 
predložiť návrhy na systém skutočného spolurozhodovania Rady a Parlamentu o prijatí 
VFR a rozhodnutí o vlastných zdrojoch (Odsek 25c);

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii 
a národným parlamentom (Odsek 26).


