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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto návrhy:

1. pripomína, že v kategórii 4 rozpočtu Únie sa musel v priebehu viacročného finančného 
rámca (VFR) na roky 2007 – 2013 vykonať významný počet opráv, pretože rozpočtové 
prostriedky boli buď príliš obmedzené, alebo chýbala flexibilita pri krízach v rámci 
kategórie 4, ktorá by prispela k riešeniu neočakávaných situácií; opakovane pripomína 
svoj prístup, podľa ktorého z nových zodpovedností, ktoré Zmluva o fungovaní Európskej 
únie pridelila EÚ, vyplýva primerané dodatočné financovanie v porovnaní s VFR 2007 –
2013, aby Únia mohla plniť svoju úlohu globálneho hráča a zároveň dodržať už prijaté 
záväzky; vyzdvihuje doplnkovú povahu pomoci EÚ k pomoci, ktorú poskytujú členské 
štáty, a tiež jej katalyzačný účinok pri zásahoch v regiónoch, v ktorých sa neposkytuje 
bilaterálna pomoc; osobitne podporuje postupy, ktoré navrhla Komisia na posilnenie 
spoločného plánovania medzi opatreniami EÚ a členských štátov;

2. v tejto súvislosti sa domnieva, že návrh Komisie týkajúci sa rozpočtových prostriedkov 
pre kategóriu 4 odráža obavy Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril v uznesení z 8. júna 
20111, a skutočnú potrebu vonkajšej činnosti Únie; víta signál, ktorý tento návrh 
predstavuje pre všetkých partnerov Únie, pre krajiny, ktoré sú príjemcami jej pomoci, ako 
aj pre ďalšie darcovské krajiny; konštatuje však, že návrh Komisie predstavuje minimum 
pri plnení cieľov EÚ, ktoré schválili hlavy štátov a vlád a ktoré sú zakotvené v 
Lisabonskej zmluve; očakáva, že Rada, pokiaľ nie je schopná plne súhlasiť s návrhom 
Komisie, jasne uviedla a zdôvodnila, ktorých z jej politických priorít alebo projektov sa 
možno vzdať, alebo ich možno zredukovať, aj napriek ich preukázanej európskej pridanej 
hodnote;

3. opätovne však vyjadruje svoje pevné presvedčenie, že zvýšená rozpočtová flexibilita v 
celom VFR, ktorú všetky strany považujú za nevyhnutnosť, je obzvlášť dôležitá v rámci 
kategórie 4; vyzýva Komisiu, aby navrhla v prípade potreby osobitné pravidlá pre túto 
rozpočtovú kategóriu s cieľom zaručiť schopnosť reagovať na krízy a požiadavky, ktoré 
sa nedajú naplánovať, pričom sa budú v plnej miere rešpektovať výsady rozpočtového 
orgánu;  okrem toho berie na vedomie, že Komisia navrhla v rámci každého viacročného 
programu rozšíriť mechanizmy, ktoré by EÚ umožnili prispôsobiť svoje financovanie 
politickým potrebám a snahám; 

4. opakuje svoju výzvu, aby sa zaviedol vhodný postup na prerozdelenie finančných 
prostriedkov nevyčerpaných v rámci kategórie 4 ku koncu rozpočtového roka; okrem 
toho sa domnieva, že súhlasné stanovisko Parlamentu k nariadeniu Rady o VFR 
na roky 2014 – 2020 je popritom podmienené súhlasom Rady s návrhmi Komisie 
týkajúcimi sa opätovného využitia príjmov a splátok vytvorených finančnými nástrojmi; 
víta návrh Komisie intenzívnejšie využívať inovatívne finančné nástroje v oblasti 
vonkajších vzťahov so širším spektrom relevantných organizácií a finančných inštitúcií; 

                                               
1 Prijaté texty v tento deň, P7_TA(2011)0266, uznesenie Európskeho parlamentu o investovaní do budúcnosti: 
nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu.
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5. opätovne zdôrazňuje svoju podporu všetkým nástrojom na vykonávanie vonkajšej 
činnosti Únie navrhnutým na roky 2014 – 20201, a najmä nástroju susedstva; zdôrazňuje, 
že by sa mala zachovať primeraná rovnováha medzi pomocou východným a južným 
susedom, no zároveň brať do úvahy výkonnosť krajín prijímajúcich pomoc; víta nový 
nástroj partnerstva, ktorým sa má zaviesť nová forma spolupráce s krajinami, ktoré 
pre Úniu predstavujú strategický záujem;

6. zároveň znova potvrdzuje svoju podporu tomu, aby Európska investičná banka a 
Európska banka pre obnovu a rozvoj mohli počítať so zárukou EÚ, pokiaľ ide o finančnú 
spoluprácu so susednými krajinami, najmä o financovanie malých a stredných podnikov a 
mikroúverov;

7. domnieva sa, že by sa mala zvýšiť miera schopnosti prispôsobiť finančnú pomoc 
kandidátskym krajinám a potenciálnym kandidátskym krajinám, ako aj ostatným 
prijímajúcim a partnerským krajinám; je však presvedčený, že rozpočtové opatrenia Únie 
musia zodpovedať tempu a skutočnému pokroku podľa zásady viac za viac, a to s 
prihliadnutím na integračnú schopnosť Únie; poukazuje však na to, že zásada viac za viac 
znamená tiež menej pre krajiny, ktoré si neplnia svoje povinnosti;

8. pripomína zodpovednosť EÚ za podporu bezpečnosti, demokracie, dodržiavania zásad 
právneho štátu, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rozvoja vo svete; v tejto 
súvislosti dôrazne poukazuje na pridanú hodnotu viacročných programov EÚ, ako sú 
nástroj stability a ľudských práv; ďalej zdôrazňuje, že všetky programy vonkajších 
opatrení EÚ by mali byť prístupnejšie pre občianske spoločnosti, sociálnych partnerov a 
miestne a regionálne orgány s cieľom nabádať ich k zapájaniu sa a prevzatiu 
zodpovednosti;

9. dôrazne obhajuje nutnosť zachovať rezervu na pomoc v prípade mimoriadnych udalostí, 
ktorá sa osobitne osvedčila vo svojej súčasnej podobe, a to ako neplánovanú rezervu 
mimo stropov VFR 2014 – 2020 a vyčleniť na ňu významné, realistické finančné 
prostriedky, ktoré by Únii umožnili urýchlene reagovať na nepredvídané potreby a 
neočakávané krízy prostredníctvom mobilizácie ad hoc, kedykoľvek nastane takáto 
potreba; víta návrh Komisie zvýšiť objem svojich finančných prostriedkov na 350 mil. 
EUR (v cenách na rok 2011) a umožniť ich použitie do roku n+1 ako mimoriadne 
pozitívny krok správnym smerom; zdôrazňuje, že zahrnutie pomoci v prípade 
mimoriadnych udalostí do kapitoly 4, ako navrhujú niektoré členské štáty, by sa mohlo 
prejaviť znížením celkových finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na vonkajšiu 
činnosť EÚ; 

10. nazdáva sa, že pre účinnosť zahraničnej politiky EÚ je dôležité, aby boli Európskemu 
útvaru pre vonkajšiu činnosť poskytnuté dostatočné zdroje na plnenie zvýšeného počtu 
úloh, ktorými bola poverená; v tejto súvislosti však zdôrazňuje, že tieto zdroje by sa mali 
využívať čo najefektívnejšie, a to vrátane vyváženejšej štruktúry zamestnancov.

                                               
1 Nástroj európskeho susedstva, nástroj predvstupovej pomoci, nástroj stability, nástroj partnerstva, nástroj 
rozvojovej spolupráce, európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, spoločná zahraničná a bezpečnostná 
politika, nástroj humanitárnej pomoci, európsky nástroj civilnej ochrany, makroekonomická pomoc, európsky 
garančný fond pre vonkajšie opatrenia.
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