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NÁVRHY

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

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredkladá nové návrhy týkajúce sa 
zlepšenia demokratizácie procesu európskeho semestra, ktoré sú naďalej veľmi potrebné a 
mali by mať vysokú prioritu; berie na vedomie Koncepciu pre rozsiahlu a skutočnú 
hospodársku a menovú úniu – začatie európskej diskusie, ktorú pripravila Komisia;
opätovne žiada vytvorenie primeraného systému kontroly a rovnováhy prostredníctvom 
väčšieho zapojenia Európskeho parlamentu aj národných parlamentov a posilnenia 
koordinácie ich činností vo všetkých fázach európskeho semestra (podľa článku 13 
Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii), aby sa súčasný 
veľmi formálny priebeh európskeho semestra zmenil na skutočnú hospodársku a 
rozpočtovú spoluprácu;

2. vyjadruje poľutovanie na tým, že v oznámení s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2013 
(COM(2012)0750) sa Komisia náležite nezaoberala úlohou rozpočtu EÚ v rámci 
európskeho semestra; vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že Európskemu spoločenstvu 
sa pri navrhovaní kľúčových priorít nepodarilo poskytnúť faktické a konkrétne údaje o 
tom, ako môže rozpočet EÚ zohrať aktivačnú, katalytickú, synergetickú a 
komplementárnu úlohu vo vzťahu k miestnym, regionálnym a národným politikám a 
investíciám, ktoré majú podporiť vykonávanie týchto priorít;

3. pripomína v tejto súvislosti, že na jednej z medziparlamentných schôdzí, ktoré sa budú 
konať v rámci Európskeho parlamentného týždňa o európskom semestri pre koordináciu 
hospodárskych politík, sa bude diskutovať o téme Úloha rozpočtu EÚ pri podporovaní 
členských štátov v dosahovaní ich hospodárskych cieľov na základe dohody v rámci 
európskeho semestra: príklad inovácie, výskumu a rozvoja; žiada Komisiu, aby poskytla 
poslancom Európskeho parlamentu a národných parlamentov konkrétne a faktické 
informácie k diskusii na túto tému;

4. vyjadruje presvedčenie, že financovanie na úrovni EÚ môže členským štátom pomôcť 
dosiahnuť rozpočtové úspory, čo by sa malo zdôrazniť; domnieva sa, že rozpočet EÚ 
zohráva kľúčovú úlohu pri stimulácii rastu, podporovaní tvorby pracovných miest a pri 
úspešnom obmedzovaní makroekonomických nerovnováh v celej EÚ a v zásade aj pri 
dosahovaní cieľov v rámci stratégie Európa 2020; opakovane vyjadruje poľutovanie na 
tým, že Komisia sa v oznámení o RPR nezaoberala touto témou;

5. tvrdo odsudzuje postoj Rady, ktorý znovu zaujala v rokovaniach o rozpočte na rok 2013, 
aby sa umelo znížila výška platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v rozpočte EÚ 
k dispozícii; zdôrazňuje, že stanovisko ministrov financií ohrozuje vykonávanie Paktu pre 
rast a zamestnanosť, ktorý prijala Európska Rada na zasadnutí v júni 2012, a tým znižuje 
dôveryhodnosť európskych orgánov pre rozpočet; opakovane vyzýva Radu, aby sa s 
Parlamentom a Komisiou dohodla na spoločnom postupe vyhodnotenia reálnych 
platobných potrieb, aby bolo možné realizovať Pakt pre rast a zamestnanosť; zdôrazňuje 
naliehavosť situácie, najmä pokiaľ ide o programy, ktoré tvoria jadro Paktu pre rast a 
zamestnanosť a ktoré sú zahrnuté v okruhoch 1A a 1B (konkurencieschopnosť pre rast a 
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zamestnanosť/súdržnosť pre rast a zamestnanosť), ako aj o rozvoj vidieka;

6. žiada Komisiu, aby poskytla najnovšie informácie o súčasných snahách členských štátov 
upraviť a urýchliť využívanie štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ a tým podporiť rast 
a sociálnu kohéziu, najmä v rámci MSP, a bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí;

7. vyzýva členské štáty, aby plne využívali dodatočné možnosti financovania, ktoré 
poskytuje Európska investičná banka, a nový nástroj ponúkajúci dlhopisy na projekty;
žiada Komisiu, aby poskytla najnovšie informácie o pokroku, ktorý sa od prijatia Paktu
pre rast a zamestnanosť v tomto smere dosiahol;

8. uznáva hodnotenie Komisie, v ktorom sa uvádza, že výška dlhu, ktorý akumulovali 
verejné a súkromné subjekty, zužuje priestor pre nové aktivity a investície v členských 
štátoch; vyzýva však členské štáty, aby v rámci svojich snáh o konsolidáciu nepovažovali 
svoj príspevok do rozpočtu EÚ založený na ich HND za prispôsobiteľnú premennú ani sa 
nesnažili umelo znižovať objem výdavkov z rozpočtu EÚ určených na podporu rastu, čo 
je v rozpore s politickými záväzkami, ktoré prijali na najvyššej úrovni; je si však plne 
vedomý ekonomického napätia medzi potrebou konsolidovať verejné financie 
z krátkodobého hľadiska a možným zvýšením príspevkov niektorých členských štátov 
založených na ich HND v dôsledku zvýšenia objemu platieb v rámci rozpočtu EÚ;
pripomína preto svoju dôraznú výzvu, aby sa vykonala reforma financovania rozpočtu 
EÚ, ktorá sa má schváliť v rámci rokovaní o VFR na roky 2014 – 2020 a ktorá spočíva 
v tom, že sa do roku 2020 zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ 
založených na HND na 40 %, čím sa podporia ich snahy o konsolidáciu1;

9. naliehavo vyzýva Európsku radu, aby sa dohodla na ambicióznom viacročnom finančnom 
rámci na roky 2014 – 2020, ktorý pomôže EÚ obnoviť rast, zamestnanosť a 
konkurencieschopnosť v Európe a dosiahnuť tak ciele stratégie Európa 2020, čo 
zdôrazňuje aj v uznesení z 23. októbra 20122;

10. pripomína, že európsky rozpočet je v prvom rade investičný rozpočet, z ktorého sa 94 % 
prostriedkov investuje znova v členských štátov;

11. verí, že zavedením tzv. makroekonomickej podmienenosti pri využívaní štrukturálnych a 
kohéznych fondov EÚ a fondov EÚ pre rozvoj vidieka, námorné otázky a rybné 
hospodárstvo môže uloženie ďalších sankcií okrem tých, o ktorých sa v rámci balíka 
dvoch legislatívnych návrhov práve diskutuje, len zhoršiť problémy členských štátov, 
ktoré už teraz čelia makroekonomickým ťažkostiam; opätovne zdôrazňuje, že 
makroekonomická podmienenosť je neprípustná.

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0245.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0360.
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