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NÁVRHY

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

Európsky parlament

1. víta politickú dohodu o viacročnom finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 – 2020 
(nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola dosiahnutá 27. júna 2013 na najvyššej politickej 
úrovni medzi Parlamentom, írskym predsedníctvom a Komisiou, a považuje ju 
za maximum toho, čo bolo za súčasných podmienok a v rámci súčasných postupov možné 
dosiahnuť; vyjadruje presvedčenie, že v priebehu nadchádzajúcich rozpočtových postupov 
v plnej miere využije novovytvorené nástroje, najmä pokiaľ ide o flexibilitu;

2. domnieva sa, že dlhé a namáhavé rokovania tak v rámci Rady, ako aj na 
medziinštitucionálnej úrovni a ich výsledok nepredstavujú uspokojivé vykonávanie 
nových ustanovení ZFEÚ o VFR, ktoré sa uplatňovali prvýkrát, najmä pokiaľ ide o úlohu 
a právomoci Parlamentu;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada považovala závery Európskej rady z 8. februára 
2013 za záväzné pre účastníkov rokovaní z Rady; zdôrazňuje, že závery Európskej rady sa 
týkali aj prvkov patriacich do riadneho legislatívneho postupu, napr. podrobných kritérií 
prideľovania, krytia podľa jednotlivých programov alebo príjemcov, ako aj diskrečných 
finančných príspevkov upravujúcich výšku národných príjmov z rozpočtu Únie;

4. vyjadruje ďalej poľutovanie nad tým, že početné kontakty a stretnutia, ku ktorým došlo 
v uplynulých rokoch medzi jeho delegáciou a po sebe idúcimi predsedníctvami Rady, 
nemali žiaden vplyv na povahu, harmonogram či obsah rokovaní ani na pozíciu Rady, a to 
aj pokiaľ ide o potrebu odlišovať legislatívne aspekty od rozpočtových aspektov dohody 
o VFR;

5. usudzuje, že v súlade s článkom 312 ods. 5 ZFEÚ by sa mali v budúcnosti vymedziť 
alternatívne pracovné postupy s cieľom uľahčiť prijímanie VFR, pričom treba zabezpečiť, 
aby sa v plnej miere rešpektovali legislatívne a rozpočtové právomoci Parlamentu, ako sú 
ustanovené v ZFEÚ, aby Rada skutočne rokovala aj o častiach právnych základov 
súvisiacich s VFR a aby Európska rada nekonala ako zákonodarca, pretože by to bolo 
v rozpore so ZFEÚ;

6. žiada, aby Výbor pre rozpočet v spolupráci s Výborom pre ústavné veci vyvodil 
nevyhnutné závery a aby včas pred preskúmaním/revíziou v roku 2016 predložil nové 
návrhy týkajúce sa priebehu týchto rokovaní  s cieľom zabezpečiť demokratický a 
transparentný charakter celého procesu stanovovania rozpočtu.


