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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013 
(2012/2016(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2013, ktorý Komisia prijala 25. apríla 
2012 (SEC(2012)270),

– so zreteľom Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení,

– so zreteľom na Článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo14. marca 2012 o všeobecných usmerneniach pre 
prípravu rozpočtu na rok 2013,

– so zreteľom na závery Rady z 21. februára 2012 o usmerneniach pre rozpočet na rok 
2013,

– so zreteľom na nadpis II, kapitolu 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, 
Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre ústavné veci, Výboru 
pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0000/2012),

Návrh rozpočtu na rok 2013 – všeobecné posúdenie

1. pripomína, že vo svojom uznesení zo 14. marca 2012 Európsky parlament označil 
podporu rastu a tvorby pracovných miest za svoje priority v súlade so stratégiou Európa 
2020, pričom prisľúbil najmä sústredenie zdrojov na politiky a programy, ktoré sa ukazujú 
ako kľúčové pre dosiahnutie týchto cieľov, najmä pokiaľ ide o podporu MSP a mládeže;  
víta skutočnosť, že návrh rozpočtu na rok 2013 od Komisie je zameraný rovnako, pokiaľ 
ide o určené priority, ktoré treba posilniť;

2. uznáva pretrvávajúce hospodárske a rozpočtové obmedzenia na vnútroštátnej úrovni, ako 
aj potrebu fiškálnej konsolidácie; opakuje však svoje presvedčenie, že rozpočet EÚ 
predstavuje spoločný a účinný investičný nástroj a nástroj a solidarity, ktorý je potrebný 
najmä v súčasnosti na spustenie hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a tvorby 
pracovných miest v 27 členských štátoch; zdôrazňuje, že napriek obmedzenému rozsahu, 
ktorý nepresahuje 2 % celkových verejných výdavkov v Únii, má rozpočet EÚ skutočný 
vplyv na hospodárstvo a úspešne dopĺňa politiky obnovy členských štátov; 
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3. preto chce dôkladne brániť zodpovedajúcu úroveň zdrojov pre rozpočet na budúci rok v 
súlade s návrhom rozpočtu a namietať proti akémukoľvek pokusu o zníženie zdrojov 
najmä na politiky, ktoré prinášajú rast a zamestnanosť; domnieva sa, že rozpočet EÚ, 
ktorý nemôže byť deficitný, by nemal byť obeťou neúspešných hospodárskych politík na 
vnútroštátnej úrovni;  konštatuje, že v roku 2012 niekoľko členských štátov zvýšilo svoje 
rozpočty;

4. je presvedčený, že najmä v čase krízy je finančná zodpovednosť nanajvýš dôležitá; 
domnieva sa preto, že zdroje sa musia sústrediť na tie oblasti, v ktorých rozpočet EÚ 
môže priniesť pridanú hodnotu, a môžu byť znížené v oblastiach, ktorých dochádza k 
neodôvodneným oneskoreniam, nízkemu čerpaniu, alebo nedostatočnému plneniu;  na 
základe toho má za cieľ určiť, spolu so svojimi špecializovanými výbormi, pozitívne aj 
negatívne priority na rok 2013;  v záujme toho žiada Komisiu, aby obom zložkám 
rozpočtového orgánu poskytla rýchle, pravidelné a úplné informácie o plnení rôznych 
programov a iniciatív; 

5. berie na vedomie, že návrh rozpočtu EÚ na rok 2013, ktorý predložila Komisia, 
predstavuje 150 931,7 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (t. j.+2 % v 
porovnaní s rozpočtom na rok 2012) a 137 924,4 milióna EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch (t. j. +6,8 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2012)); poznamenáva, že tieto 
celkové sumy predstavujú 1,13 % a 1,03 % predpokladaného HND EÚ na rok 2013; 
pripomína, že vo viacročnom finančnom rámci (VFR) sú stanovené stropy vo výške 
152 502 miliónov EUR pre viazané rozpočtové prostriedky a 143 911 miliónov EUR pre 
platobné rozpočtové prostriedky v bežných cenách;

6. berie na vedomie, že Komisia na konci programového obdobia kladie dôraz na oblasť 
platieb a chce vyriešiť čoraz vyšší počet neuhradených záväzkov; aj keď má podobný 
názor, je obzvlášť znepokojený navrhnutým zmrazením viazaných rozpočtových 
prostriedkov na úrovni odhadovanej miery inflácie na budúci rok; zdôrazňuje význam 
viazaných rozpočtových prostriedkov pre určovanie politických priorít, čím sa zabezpečí, 
že sa nakoniec zrealizujú potrebné investície na posilnenie rastu a zamestnanosti;  
nedomnieva sa, že zmrazenie viazaných rozpočtových prostriedkov sa dá považovať za 
prijateľnú stratégiu na udržanie neuhradených záväzkov pod kontrolou;

7. považuje navrhnuté zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 6,8 % v porovnaní 
s rokom 2012 za prvotnú odozvu na žiadosť Parlamentu o zodpovedné a realistické 
rozpočtovanie;  konštatuje, že zvýšenie v platbách sa sústreďuje na oblasti 
konkurencieschopnosti a súdržnosti z dôvodu vyššej úrovne očakávaných nárokov 
vyplývajúcich z projektov realizovaných v týchto oblastiach; plne podporuje takéto 
zvýšenie, ktoré vyplýva nielen z minulých záväzkov, ktoré treba dodržiavať, ale aj zo 
samotného plnenia programov, ktoré v poslednom roku súčasného VFR dosiahne 
prevádzkovú úroveň; 

8. je však naďalej skeptický, pokiaľ ide o to, či navrhnutá úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov bude dostatočná na pokrytie skutočných potrieb na budúci rok, najmä v 
okruhoch 1b a 2; upozorňuje tiež, že úroveň platieb na rok 2012 by v spojení s úrovňou 
navrhnutou Komisiou na rok 2013 viedla k miliardám zrušených viazaných rozpočtových 
prostriedkov len v rámci politiky súdržnosti; upozorňuje, že podľa súčasného návrhu by 
celková úroveň platobných rozpočtových prostriedkov za obdobie 2007 – 2013 
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predstavovala 859,4 miliardy EUR, t. j. približne o 66 miliárd EUR menej ako bolo 
dohodnuté v stropoch pre VFR;

9. pripomína, že už v roku 2011 Komisia nemohla zaplatiť významný počet oprávnených 
nárokov, najmä v oblasti politiky súdržnosti;  konštatuje, že tieto nároky bude treba 
pokryť aj v rozpočte na rok 2012, ktorý už je poznačený nedostatkom zdrojov v dôsledku 
obmedzeného zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov spôsobeného pozíciou 
Rady počas celého minuloročného rozpočtového postupu; preto vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila návrh opravného rozpočtu s cieľom napraviť túto situáciu a predísť 
presunu platieb z roku 2012 na nasledujúci rok, čo by spôsobilo neudržateľnú úroveň 
platieb v roku 2013;

10. vyjadruje poľutovanie nad neochotou Rady zúčastniť sa na medziinštitucionálnej 
politickej schôdzi o platbách, ktorú navrhuje Parlament ako ďalší krok po minuloročnom 
zmierovacom rozpočtovom konaní; považuje takúto schôdzu za ideálnu platformu na to, 
aby obe zložky rozpočtového orgánu pred zaujatím príslušných pozícií dospeli k 
spoločnému porozumeniu, pokiaľ ide o dostupné údaje o plnení a schopnosti čerpania, a 
aby správne odhadli potreby platieb na roky 2012 a 2013;  je pevne presvedčený, že 
akékoľvek pochybnosti, ako ich vyjadrili niektoré delegácie Rady, pokiaľ ide o čísla a 
výpočty Komisie, treba čo najskôr vysvetliť, preskúmať a objasniť, aby sa nestali 
prekážkou v dosiahnutí dohody v tohtoročnom zmierovacom konaní;

11. upozorňuje, že akékoľvek zníženie úrovne platobných rozpočtových prostriedkov pod 
úroveň návrhu Komisie by tiež viedlo k ďalšiemu zvýšeniu neuhradených záväzkov, ktoré 
už na konci roku 2011 dosiahli bezprecedentnú úroveň 207 miliónov EUR; opäť preto 
zdôrazňuje svoju výzvu Rade, aby konala zodpovedne a neprijímala umelé škrty 
rozhodovaním o celkovej úrovni platieb a priori bez toho, aby zohľadnila posúdenie 
skutočných potrieb na dosiahnutie dohodnutých cieľov a záväzkov EÚ; požaduje, v 
prípade že sa tak stane, aby Rada jasne a verejne označila a odôvodnila programy alebo 
projekty EÚ, ktoré by sa mali oddialiť alebo úplne zrušiť;

12. konštatuje, že podľa odhadu Komisie je na ciele stratégie Európa 2020 vyčlenených 
celkom 43,7 % návrhu rozpočtu na rok 2013 (t. j. 64,5 miliardy EUR), čo predstavuje 
0,2 % zvýšenie v porovnaní s prijatým rozpočtom na rok 2012; oceňuje, že po prvý krát sú 
rozpočtové riadky a programy prispievajúce k plneniu týchto cieľov v návrhu rozpočtu 
jasne identifikovateľné;

13. berie na vedomie celkovú rezervu 2,4 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch v návrhu rozpočtu na rok 2013 a je odhodlaný v plnej miere využiť ju, ako 
aj ďalšie mechanizmy flexibility predpokladané v medziinštitucionálnej dohode, 
kedykoľvek sa to ukáže ako potrebné s cieľom financovať ciele a priority vyplývajúce zo 
spoločných politických záväzkov a rozhodnutí, najmä tých, ktoré sú súčasťou stratégie 
Európa 2020;

14. pripomína, že rozpočet na rok 2013 bude posledným rozpočtom súčasného viacročného 
finančného rámca, ktorého strop sa podľa bodu 30 medziinštitucionálnej dohody zo 17. 
mája 2006 stane referenčným bodom budúceho viacročného finančného rámca v prípade, 
že nedôjde k dohode, je preto odhodlaný viesť rokovania s Radou s cieľom dosiahnuť v 
rozpočte na rok 2013 realistickú a zodpovedajúcu úroveň viazaných aj platobných 
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rozpočtových prostriedkov, ktorá môže predstavovať vhodný základ aj pre budúci VFR; 

Okruh 1a

15. berie na vedomie návrh Komisie na zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v 
tomto okruhu o 4,1 % (na 16 032 miliónov EUR) v porovnaní s rozpočtom na rok 2012; 
poznamenáva, že návrh viazaných rozpočtových prostriedkov pod úrovňou možností 
finančného plánovania (t. j. TEN-T, EIT, Progress) ponecháva vyššiu rezervu vo výške 
90,9 milióna EUR v porovnaní so sumou 47,7 milióna predpokladanou vo finančnom 
plánovaní; vyjadruje spokojnosť s tým, že najväčšie zvýšenia viazaných rozpočtových 
prostriedkov sú sústredené v okruhu 1a, ktorý zahŕňa väčšinu politík a programov 
spúšťajúcich rast, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest, a že zohľadňujú 
priority, ktoré Parlament zdôrazňuje na rok 2013;

16. víta najmä zvýšenia pre programy RP7-ES (+6,1 %), CIP (+7,3 %) a TEN-T (+6,4 %), 
ktoré patria k programom, ktoré najviac prispievajú plneniu cieľov Európa 2020; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že so sumami, ktoré navrhla Komisia, majú v 
poslednom roku súčasného VFR dva hlavné programy RP7 a TEN-T v skutočnosti menej 
viazaných rozpočtových prostriedkov, ako sa predpokladalo v ich právnom základe (RP: -
258,8 milióna EUR a TEN-T: -122,5 milióna EUR); 

17. považuje podstatné zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 17,8 % (na 13 552 
miliónov EUR) v porovnaní s rozpočtom na rok 1012 za realistický odhad platieb 
potrebných v rámci tohto okruhu najmä na pokrytie budúcoročných nárokov výskumných 
projektov, ktoré vyplývajú zo zmluvných záväzkov Únie; považuje úroveň platieb 
navrhnutú Komisiou za minimálnu úroveň potrebnú v rámci okruhu 1a;

18. berie na vedomie odôvodnenie Komisie pri navrhovaní znížení v porovnaní s finančným 
plánovaním, ktoré podľa Komisie viedlo k určeniu možných úspor v rozpočtových 
riadkoch, v ktorých bolo plnenie nedostatočné, okrem iného v programoch RP7, TEN-T, 
Marco Polo, Progress, Štatistický program, Clá a Fiscalis; je odhodlaný dôkladne 
zanalyzovať plnenie v každom z týchto programov s cieľom posúdiť primeranosť 
navrhnutých škrtov a vylúčiť negatívny vplyv na dotknuté programy;

19. pripomína spoločné vyhlásenie z 1. decembra 2011 o financovaní dodatočných nákladov 
programu ITER na roky 2012 – 2013, v ktorom Európsky parlament, Rada a Komisia tiež 
súhlasili s poskytnutím 360 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v 
rozpočtovom postupe na rok 2013 a s tým, aby Komisia „v plnej miere využila 
ustanovenia vymedzené v nariadení o rozpočtových pravidlách a MID zo 17. mája 2006 a 
vylúčila akúkoľvek ďalšiu revíziu VFR v súvislosti s ITER“; je znepokojený tým, že 
Komisia navrhuje, aby sa táto dodatočná suma financovala len prostredníctvom presunov 
z riadkov RP7, čo je v rozpore s dlhodobou pozíciou Parlamentu v tejto otázke;  v plnej 
miere berie na vedomie tvrdenie Komisie, že táto suma vyplýva z úspor pri vykonávaní 
RP7 a že tieto škrty v administratívnych riadkoch nebudú na úkor plnenia programu;  chce 
dôkladne preskúmať toto tvrdenie a hľadať iné prostriedky dostupné podľa 
medziinštitucionálnej dohody a nariadenia o rozpočtových pravidlách;

20. uznáva kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú malé a stredné podniky, ako hybná sila 
hospodárstva EÚ a tvorcovia 85 % pracovných miest v posledných desiatich rokoch; 
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zdôrazňuje tradičné ťažkosti MSP pri získavaní prístupu na kapitálové trhy na projekty v 
oblasti výskumu a inovácie, ktoré v súčasnosti prehlbuje finančná kríza;  je pevne 
presvedčený, že rozpočet EÚ by mal prispieť k prekonaniu tohto zlyhania trhu uľahčením 
prístupu inovatívnych MSP k dlhovému a kapitálovému financovaniu;  víta v tejto 
súvislosti skutočnosť, že návrh rozpočtu už zahŕňa rozpočtové prostriedky na iniciatívu 
projektových dlhopisov ako cestu na zvýšenie platobnej schopnosti v tomto odvetví 
prostredníctvom otvorenia sa súkromnému trhu; podporuje tiež navrhnuté zvýšenie pre 
finančné nástroje v rámci programu CIP-EIP (o 14,7 milióna EUR) v súlade s ich 
doterajšou pozitívnou výkonnosťou a zvýšeným dopytom po nich medzi MSP;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtové prostriedky na program PROGRESS boli 
znížené o 5,3 milióna EUR v porovnaní s finančným plánovaním a prakticky sa dostali 
späť na úroveň z roku 2012 napriek dobrým doterajším výsledkom tohto programu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani v poslednom roku súčasného VFR Komisia 
nevyužila príležitosť na vrátanie sumy 60 miliónov EUR, ktoré boli presunuté v prospech 
nástroja mikrofinancovania Progress, do tohto programu, k čomu sa zaviazala v roku 
2010;

22. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že príspevok k hlavnej iniciatíve Mládež v 
pohybe sa v porovnaní s minulým rokom čiastočne znížil; v tejto súvislosti upozorňuje na 
pridanú hodnotu Programu celoživotného vzdelávania, a programov Erasmus a Erasmus 
Mundus, ktoré za skromný finančný príspevok predstavujú veľký prínos, pokiaľ ide 
účinné plnenie a pozitívny obraz Únie u občanov; odmieta preto navrhované zníženie 
rozpočtu Programu celoživotného vzdelávania o 10,2 milióna EUR v porovnaní s 
rozpočtom na rok 2012 a v súlade so svojou stabilnou pozíciou v minulých rozpočtových 
postupoch a vynikajúcimi mierami plnenia tohto programu plánuje posilniť viazané 
rozpočtové prostriedky pre príslušný rozpočtový riadok;

23. zdôrazňuje, že program TEN-T zohráva v rámci stratégie Európa 2020 ústrednú úlohu v 
dosahovaní cieľov v oblasti konkurencieschopnosti a zamestnanosti budovaním 
chýbajúcej infraštruktúry, odstraňovaním problémových miest a zabezpečovaním budúcej 
udržateľnosti dopravných sietí EÚ; víta návrh Komisie zvýšiť prostriedky naň o približne 
85 miliónov EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2012, ale žiada ďalšie vysvetlenie o 
navrhnutom znížení o 118 miliónov EUR v porovnaní s finančným plánovaním;

24. vyjadruje poľutovanie nad návrhom Komisie znížiť prostriedky pre Európske orgány 
dohľadu v porovnaní so sumami, s ktorými sa počítalo vo finančnom plánovaní;  
domnieva sa, že súčasná úroveň rozpočtových prostriedkov nie je dostatočná na to, aby 
umožnila týmto orgánom efektívne plniť ich úlohy;  vyjadruje preto úmysel obnoviť 
rozpočtové prostriedky minimálne na úroveň z roku 2012 pre Európsky orgán pre 
bankovníctvo (EBA) a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov (EIOPA), a tiež posilniť rozpočet Európskeho orgánu pre cenné papiere a 
trhy (ESMA) vzhľadom na skutočnosť, že bol poverený novými úlohami; 

Okruh 1b

25. konštatuje, že návrh rozpočtu na rok 2013 predstavuje vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 zvýšenie o 3,3 % (na 54 498 miliónov 
EUR), z čoho suma 42 144 miliónov pripadá na štrukturálne fondy (EFRR a ESF) a 
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12 354 miliónov na Kohézny fond; zdôrazňuje, že zníženie úrovne viazaných 
rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na technickú pomoc v porovnaní s 
pôvodnými sumami podľa finančného plánovania viedlo k zvýšeniu rezervy na 25 
miliónov EUR v porovnaní s prvým predpokladom vo výške 0,4 milióna EUR;

26. považuje štrukturálne fondy za kľúčový nástroj – tak z dôvodu finančného rozsahu, ako aj
sledovaných cieľov – na urýchlenie oživenia hospodárstva EÚ a splnenie cieľov rastu a 
zamestnanosti zakotvených v stratégii Európa 2020; preto víta iniciatívu Komisie za 
zmenu použitia sumy 82 miliárd EUR nepridelených zo štrukturálnych fondov v 
niektorých členských štátoch v prospech MSP a zamestnanosti mladých v súlade s 
prioritami EP na rok 2013; požaduje, aby bol riadne informovaný o plnení tejto iniciatívy 
na úrovni členských štátov, jej očakávanom dosahu na rast a tvorbu pracovných miest a 
možnom vplyve na rozpočet na rok 2013; 

27. je mimoriadne znepokojený situáciou v platbách v projektoch politiky súdržnosti v rámci 
tohto okruhu a konštatuje, že dve tretiny celkových neuhradených záväzkov na konci roka 
2011 (135,8 miliardy EUR) bolo spôsobených nezaplatením projektov v rámci politiky 
súdržnosti; pripomína, že na konci roka 2011 Komisia nemohla preplatiť legitímne 
platobné nároky predložené príjemcami projektov približne vo výške 11 miliárd EUR z 
dôvodu nedostatočných platobných rozpočtových prostriedkov plánovaných v rozpočte; 
upozorňuje, že nebude akceptovať takýto stav opäť v roku 2013;

28. v tejto súvislosti pripomína, že rok 2013 je posledným rokom súčasného VFR, v ktorom 
plnenie spolufinancovaných projektov prebieha naplno, a že sa očakáva, že Komisia 
dostane väčšinu žiadostí o platby v druhej polovici roka; okrem toho upozorňuje, že rok 
2013 bude rokom, v ktorom bude z dôvodu uplynutia pravidla N+3 potrebné predložiť 
platobné nároky 12 členských štátov na dve ročné tranže záväzkov (tranže za roky 2010 a 
2011 v rámci pravidla N+3 a N+2); považuje preto navrhované zvýšenie platobných 
rozpočtových prostriedkov o 11,7 % (na 48 975 miliónov EUR) v porovnaní s minulým 
rokom za minimum, keďže ako uviedla Komisia, týka sa výlučne roka 2013 a predpokladá 
sa, že platobné potreby z predchádzajúcich rokov budú pokryté; 

29. považuje toto zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov len za prvý krok na 
pokrytie skutočných potrieb realizovaných projektov a opätovne vyjadruje znepokojenie 
nad možným nedostatkom prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti; bude preto namietať 
proti akýmkoľvek možným škrtom v úrovni platieb v porovnaní s návrhom zahrnutým v 
návrhu rozpočtu na rok 2013;

30. vyzýva tiež Komisiu a Radu, aby v prípade, že platobné rozpočtové prostriedky nebudú 
stačiť na pokrytie skutočných potrieb počas tohto roka, včas predložili a schválili opravný 
rozpočet a splnili tak vzájomný záväzok prijatý v medziinštitucionálnom vyhlásením z 
decembra 2011;

Okruh 2

31. berie na vedomie, že v návrhu rozpočtu na rok 2013 sa v porovnaní s rozpočtom na rok 
2012 navrhuje zvýšiť viazané rozpočtové prostriedky o 0,6 % (na 60 307 miliónov EUR) 
a platobné rozpočtové prostriedky o1,6 % (na 57 964 miliónov EUR); zdôrazňuje, že tieto 
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úrovne sú nižšie ako zvýšenie navrhované Komisiou pre rozpočet ako celok; konštatuje, 
že tieto zvýšenia sú čiastočne dôsledkom pretrvávajúceho postupného zavádzania 
priamych platieb pre nové členské štáty a nových potrieb v oblasti rozvoja vidieka; 
zdôrazňuje, že navrhované prostriedky na intervencie na trhu sú na rok 2013 o 419 
miliónov EUR nižšie ako v rozpočte na rok 2012;

32. konštatuje, že plánovaná rezerva vo výške 809 mil. EUR na výdavky súvisiace s trhom a 
podstrop v rámci okruhu 2 na priamu pomoc predstavuje výrazné zvýšenie v porovnaní s 
rokom 2012, ktoré je podľa Komisie najmä výsledkom jednorazového účinku po ukončení 
Fondu na reštrukturalizáciu v sektore cukru; vyjadruje uspokojenie nad skutočnosťou, že 
táto rezerva znamená, že mechanizmus finančnej disciplíny sa v roku 2013 nebude 
uplatňovať; zdôrazňuje skutočnosť, že v rámci tohto okruhu je potrebná dostatočná 
rezerva na zmiernenie akejkoľvek možnej krízy vznikajúcej v poľnohospodárstve, ako to 
v posledných rokoch bolo v prípade krízy EHEC;

33. zdôrazňuje, že rok 2013 je posledným rokom súčasného programového obdobia a preto 
treba v rámci okruhu 2 zaručiť adekvátnu úroveň platobných rozpočtových prostriedkov 
na pokrytie najmä potrieb prebiehajúcich projektov rozvoja vidieka a LIFE+;

34. upozorňuje, že okruh 2 je kľúčový pre plnenie cieľov rast a zamestnanosť stratégie Európa 
2020, a to najmä prostredníctvom jeho programov rozvoja vidieka; zdôrazňuje potrebu 
podporovať MSP vo vidieckych oblastiach, ako hlavných tvorcov pracovných miest s 
osobitným zameraním na mladých ľudí; v tejto súvislosti víta navrhnuté zvýšenie 
viazaných rozpočtových prostriedkov na rozvoj vidieka o 1,3 % (na 14 808 miliónov 
EUR);

35. konštatuje, že rozpočtové prostriedky na okruh 2 sú nižšie ako odhadované potreby, lebo 
podľa odhadu sú pripísané príjmy EPZF v roku 2013 (1 332,8 milióna EUR) vyššie ako v 
roku 2012 (1 010 miliónov EUR); konštatuje, že rozdiel vyplýva zo zostatku dočasného 
Fondu na reštrukturalizáciu v sektore cukru (647,8 milióna EUR), pričom pripísané 
príjmy z rozhodnutí o vyrovnaní účtov budú pravdepodobne nižšie ako v roku 2012 (400 
miliónov EUR v návrhu rozpočtu na rok 2013 v porovnaní so sumou 600 miliónov EUR v 
rozpočte na rok 2012); pripomína, že úprava aktuálnych odhadov na základe skutočných 
potrieb sa prostredníctvom opravného listu pre poľnohospodárstvo vykoná na jeseň;  

36. pripomína, že volatilita cien v tomto odvetví je hlavným predmetom obáv a schvaľuje 
opatrenia na boj proti špekulácii s poľnohospodárskymi komoditami; nalieha na Komisiu 
a Radu, aby podrobne monitorovali vývoj na poľnohospodárskych trhoch; v tejto 
súvislosti pripomína Komisii žiadosť Parlamentu o zriadenie orgánu dohľadu nad 
výstupnými cenami a maržami s cieľom dosiahnuť lepšiu porovnateľnosť cien a väčšiu 
transparentnosť pri stanovovaní cien potravín, na ktorú ešte nedostal odpoveď;

37. poznamenáva, že oblasť klímy a ciele v oblasti životného prostredia sú prioritami 
stanovenými v stratégii Európa 2020, ktoré sa musia odraziť v konkrétnych opatreniach, 
ktoré treba realizovať v rámci rôznych programov;  v tejto súvislosti víta navrhnuté 
zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na projekty LIBE+ o 3,3 % na 366,6 
milióna EUR a domnieva sa, že by sa mal uplatniť prierezový prístup, v rámci ktorého sa 
udržateľný rast stane horizontálnou prioritou ako základ všetkých politík EÚ;
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38. považuje za dôležité zachovanie finančnej podpory spoločnej rybárskej politike (SRP) v 
záujme jej skorej reformy; zdôrazňuje najmä potrebu podporovať MSP v odvetví rybolovu 
a prístup k pracovným miestam v tejto oblasti pre mladých ľudí; v tejto súvislosti víta 
navrhované zvýšenie rozpočtu Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo o 2,2 % (na 
687,2 milióna EUR) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 7,3 % (na 523,5 
milióna EUR) v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s rozpočtom na rok 
2012;

Okruh 3a

39. berie na vedomie, že celkové zvýšenie financovania navrhnuté v návrhu rozpočtu na rok 
2013 – 1 392,2 milióna EUR vo viazaných a 928,3 milióna EUR v platobných 
rozpočtových prostriedkoch – predstavuje v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 na akcie 
zahrnuté v tomto okruhu 1,8 % zvýšenie (o 24,42 milióna EUR) vo viazaných a 11,1 % v 
platobných rozpočtových prostriedkoch; domnieva sa, že je to v súlade s rastúcimi 
ambíciami EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

40. zdôrazňuje potrebu zvýšiť rozpočtové prostriedky na počítačovú bezpečnosť v odvetví 
informatiky vzhľadom na obrovské škody, ktoré v tejto oblasti spôsobuje trestná činnosť 
hospodárstvam členských štátov EÚ; konštatuje, že na rozdiel od finančného plánovania 
sa pre program Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti predpokladá zníženie o 64,4 
milióna EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2012, aj keď program mal pokryť tiež 
počítačovú trestnú činnosť a nezákonné používanie internetu;

41. požaduje pokračovanie podpory pre agentúru FRONTEX, ako aj pre ďalšie nedávno 
zriadené agentúry v rámci tohto okruhu (Európsky podporný úrad pre azyl a najmä 
rozsiahle informačné systémy); berie na vedomie 8,9 % zníženie (- 7,3 milióna EUR) na 
príspevok pre Európsky policajný úrad (EUROPOL) v porovnaní s rozpočtom na rok
2012 a očakáva, že Komisia poskytne dodatočné informácie o tomto navrhnutom škrte;

42. konštatuje, že zníženie rozpočtu na program VIS o 30 miliónov EUR a ukončenie 
EURODAC (-0,5 milióna EUR) bude kompenzované presunom týchto úloh a 
zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov na novú agentúru pre operačné riadenie 
rozsiahlych informačných systémov;

43. oceňuje zvýšenie rozpočtu o 9,8 milióna EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 
navrhnuté Komisiou pre Európsky fond pre utečencov, ktoré je v súlade s trendom z 
predchádzajúcich rokov; berie na vedomie 19 % zvýšenie rozpočtu Fondu pre vonkajšie 
hranice na 415,5 milióna EUR, obmedzené na polovicu sumy predpokladanej vo 
finančnom plánovaní; pripomína svoju dôraznú požiadavku na primeranú a vyrovnanú 
odozvu na výzvy, pokiaľ ide o riadenie legálnej migrácie a zníženie nelegálnej migrácie;

Okruh 3b

44. pripomína, že aj keď okruh 3b je najmenší v rámci VFR, pokiaľ ide o finančné 
prostriedky, pokrýva otázky s kľúčovým významom pre európskych občanov, ako sú 
programy pre mladých ľudí, vzdelávacie a kultúrne programy, verejné zdravie, ochrana 
spotrebiteľa, nástroj civilnej ochrany a komunikačná politika; preto vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že celkové rozpočtové prostriedky v tomto okruhu sa v rozpočte na rok 
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2013 majú v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 opäť znížiť, vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch o 1,2 % (26,08 milióna EUR) a v platobných rozpočtových prostriedkoch o 
0,4 % okrem Fondu solidarity;

45. víta, vzhľadom na dobré plnenie v predchádzajúcich rokoch, zvýšenie finančných 
prostriedkov na program Mládež v akcii na rok 2013 na úroveň 140,45 milióna EUR, čo 
predstavuje zvýšenie o 0,8 milióna EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 a o 16,5 
milióna EUR v porovnaní s finančným plánovaním;

46. aj keď oceňuje zvýšenia vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na programy Kultúra 
(+1,4%) a Médiá (+1,1 %) a na akciu Únie v oblasti zdravia (+3,1 %) v porovnaní s 
rozpočtom na rok 2012, vykoná dôkladnú analýzu dôvodov zníženia rozpočtových 
prostriedkov na program Európa pre občanov, akciu Únie v oblasti spotrebiteľskej politiky 
a Media Mundus;

47. kriticky hodnotí znížený objem viazaných rozpočtových prostriedkov na komunikačné 
akcie v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 v čase, keď je priepasť medzi Európskou 
úniou a jej občanmi zreteľnejšia ako kedykoľvek v minulosti, čo dokazuje stále nižšia 
účasť na európskych voľbách;  je presvedčený o potrebe posilnenia komunikácie a 
primeraného financovania na zabezpečenie viditeľnosti inštitúcií Európskej únie a ich 
príspevku k prekonaniu hospodárskej a finančnej krízy;

48. zdôrazňuje skutočnosť, že tento rok je v tomto okruhu k dispozícii opäť veľmi obmedzená 
rezerva (25,6 milióna EUR), ktorá ponecháva veľmi obmedzený priestor na zmeny v 
prípade, že budú potrebné nové akcie alebo rozhodnutia o prioritách financovania priamo 
relevantné pre občanov;

Okruh 4

49. poznamenáva, že viazané a platobné rozpočtové prostriedky uvedené v NR na rok 2013 
vzrástli v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 o 0,7 % a o 5,1 %, t. j. na 9 467,2 milióna 
EUR a na 7 311,6 milióna EUR; zdôrazňuje, že tieto zvýšenia prostriedkov sú nižšie ako 
zvýšenie navrhované Komisiou pre celkový rozpočet;

50. pripomína, že pri financovaní vonkajších opatrení Únie a členských štátov je potrebná 
väčšia koordinácia a ucelenosť úsilia, aby sa predišlo prekrývaniu a duplicitnému použitiu 
obmedzených prostriedkov; podčiarkuje potrebu posilniť spoluprácu a zosúladenie 
opatrení s ostatnými medzinárodnými, miestnymi a regionálnymi darcami, aby sa 
optimalizovalo využívanie prostriedkov a vytvárali synergie; v čase hospodárskych 
problémov je tiež dôležité posilniť flexibilitu pri plánovaní a vykonávaní nástrojov 
a doplniť obmedzené zdroje o nástroje s pákovým účinkom, ktoré by umožnili použitie 
a opätovné použitie investovaných a vytvorených prostriedkov;

51. konštatuje výrazné zvýšenie o 272,3 milióna EUR v navrhovanej rezerve pre okruh 4 
v porovnaní s finančným plánom na rok 2013 (zo 119,6 milióna EUR na 391,9 milióna), 
čo je čistý vplyv zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov pre nástroj ENPI 
(zvýšenie o 51,7 milióna EUR), nástroj ICI a ICI+ (o 0,3 milióna EUR viac ako vo 
finančnom pláne) a nižšieho nárastu viazaných rozpočtových prostriedkov pre záručný 
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fond (– 104,5 milióna EUR), nástroj predvstupovej pomoci (– 99,3 milióna EUR), 
makrofinančnú pomoc (– 37,4 milióna EUR), nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
(– 28,6 milióna EUR) a nástroj stability (– 41,4 milióna EUR); vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že Komisia nevysvetlila dostatočne, prečo bolo potrebné v prípade niektorých 
programov takéto výrazné zníženie v porovnaní s finančným plánom; zdôrazňuje, že i keď 
je zásada obmedzovať prostriedky v prípade nedostatočne vykonávaných projektov 
vítaná, ak vedie k účinným úsporám, rozpočtové prostriedky by sa nemali znižovať vo 
všetkých rozpočtových riadkoch; upozorňuje, že používanie neprirodzene vysokých 
rezerv ako nástroja na rokovania v rámci rozpočtového postupu nemožno považovať za 
dobrú rozpočtovú prax;

52. domnieva sa, že je stále potrebná dostatočná úroveň finančnej pomoci EÚ pre Palestínsku 
samosprávu a UNRWA, aby sa primerane a komplexne reagovalo na politickú 
a humanitárnu situáciu na Blízkom východe a na mierový proces;

53. berie na vedomie skutočnosť, že okrem administratívnych výdavkov sa do návrhu 
rozpočtu nezahrnuli žiadne rozpočtové prostriedky na pristúpenie Chorvátska v júli 2013; 
očakáva rýchle schválenie revízie VFR, ktorá je ustanovená v bode 29 MID, a žiada 
Komisiu, aby predložila svoj návrh na zodpovedajúce doplnenie rozpočtových 
prostriedkov hneď potom, ako akt o pristúpení ratifikujú všetky členské štáty;

54. berie na vedomie skutočnosť, že po pristúpení Chorvátska k Únii sa rozpočtové 
prostriedky na IPA znížia o 67,6 milióna EUR; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že 
Komisia navrhuje výrazne znížiť podporu pre kandidátske krajiny určenú na budovanie 
inštitucionálnych kapacít (– 29,14 milióna EUR v porovnaní s rokom 2012), zatiaľ čo 
v tom istom rozpočtovom riadku sa prostriedky pre potenciálne kandidátske krajiny 
zvyšujú (+ 10,5 milióna EUR oproti roku 2012); pripomína, že inštitucionálne kapacity 
majú zásadný význam pre legitímne používanie prostriedkov Únie a že sú rovnako 
dôležité pre kandidátske, ako aj pre potenciálne kandidátske krajiny; konštatuje, že 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 sa navrhuje zvýšenie viazaných rozpočtových 
prostriedkov na IPA pre rozvoj vidieka o 10,2 %;

55. opakuje, že najmä v časoch úsporných opatrení by sa mali obozretne plánovať viazané 
rozpočtové prostriedky pre každý rozpočtový riadok SZBP s cieľom zaručiť, aby peniaze
EÚ smerovali na opatrenia, ktoré si ich najviac vyžadujú, a aby sa pritom čo najviac brala 
do úvahy flexibilita a nepredvídateľnosť opatrení SZBP; dôkladne preskúma 9,2 % 
zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na SZBP v roku 2013; 

56. uznáva potrebu reagovať na nadregionálne hrozby v oblasti organizovanej trestnej 
činnosti, nezákonného obchodovania, ochrany kritickej infraštruktúry a ohrozenia 
verejného zdravia a boja proti terorizmu; vyzýva však Komisiu, aby doložila, prečo je na 
tieto opatrenia potrebné 50 % zvýšenie;

Okruh 5

57. poznamenáva, že celkové administratívne výdavky na všetky inštitúcie sa odhadujú na 
8 544,4 milióna EUR, čo znamená zvýšenie o 3,2 % oproti roku 2012 a rezervu vo výške 
636,6 milióna EUR vrátane dodatočných výdavkov spojených s pristúpením Chorvátska;
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58. zdôrazňuje, že toto zvýšenie vyplýva najmä zo štatutárnych alebo zmluvných záväzkov, 
ako sú dôchodky alebo úpravy platov; poznamenáva však, že Komisia splnila, a dokonca 
prekročila svoj záväzok udržať nominálne zvýšenie svojich administratívnych 
rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 5 pod hranicou predpokladanej inflácie vo 
výške 1,9 % oproti roku 2012, ako sa uvádza v liste komisára pre finančné plánovanie 
a rozpočet a rozpočet z 23. januára 2012;

59. chápe, že tento výsledok sa dosiahol znížením počtu miest v jej pláne pracovných miest 
o viac ako 1 % už v roku 2013, a to v oblasti administratívnej podpory, rozpočtového 
hospodárenia a boja proti podvodom, ako aj prostredníctvom ďalších obmedzení iných 
položiek v rámci administratívnych výdavkov; žiada bližšie vysvetlenie, pokiaľ ide 
o skutočnú potrebu vykonať takéto zníženia počtu zamestnancov s cieľom zmraziť 
administratívne výdavky v reálnom vyjadrení, ak sa Komisii podarilo zmraziť v roku 2012 
jej administratívne výdavky v nominálnom vyjadrení bez toho, aby sa akokoľvek znížil 
počet zamestnancov;

60. víta tieto snahy zamerané na rozpočtovú konsolidáciu v oblasti administratívnych 
výdavkov v časoch hospodárskych a rozpočtových obmedzení na národnej úrovni; 
vyjadruje však obavy z nepriaznivého vplyvu, ktorý môžu mať takéto opatrenia na pružné, 
pravidelné a účinné vykonávanie činností a programov EÚ, najmä v období, keď sa 
právomoci EÚ neustále rozširujú a k Únii pristupujú nové členské štáty; víta prezentáciu 
oblastí, v ktorých sa zvyšuje počet zamestnancov, ako je európska správa ekonomických 
záležitostí, jednotný trh, bezpečnosť a spravodlivosť, žiada však podobné informácie 
týkajúce sa tých oblastí politík a druhov pracovných miest, v ktorých došlo k zníženiu 
počtu zamestnancov oproti roku 2012;

61. vzhľadom na uvedené skutočnosti pripomína, že akékoľvek znižovanie počtu pracovných 
miest by malo vychádzať z predchádzajúceho hodnotenia vplyvu a okrem iného v plnej 
miere zohľadňovať právne záväzky Únie, priority EÚ a nové právomoci a rozšírené úlohy 
inštitúcií vyplývajúce zo zmlúv; zdôrazňuje, že v tomto hodnotení by sa mali tiež 
dôsledne zohľadniť aj dôsledky pre jednotlivé generálne riaditeľstvá a útvary, vzhľadom 
na ich veľkosť a najmä pracovné vyťaženie, ako aj dosah na rôzne typy príslušných 
pracovných miest uvedených v každoročnej kontrole ľudských zdrojov Komisie (tvorba 
politiky, riadenie programov, administratívna podpora, rozpočtové hospodárenie a boj 
proti podvodom, jazyková oblasť atď.);

62. zdôrazňuje, že v mnohých oblastiach činnosti EÚ by sa mal zaručiť dostatočný počet 
zamestnancov vzhľadom na fázu plnenia programov, nové priority a iné udalosti; preto 
dôkladne preskúma celkový vývoj stavu zamestnancov v rôznych GR a útvaroch aj so 
zreteľom na priority uvedené v tejto správe; žiada Komisiu, aby okrem poskytnutia 
podrobnejších informácií v tejto súvislosti uskutočnila takéto podrobné hodnotenie vplyvu 
navrhovaných opatrení na všeobecné zníženie počtu zamestnancov, pričom sa 
z dlhodobého hľadiska zohľadní akékoľvek ďalšie zníženie počtu zamestnancov Komisie, 
a aby o tom podala správu Parlamentu; trvá na tom, že by to malo byť hlavným 
predpokladom, aby rozpočtový orgán na základe výsledku hodnotenia zvážil, či schváli 
toto 1 % personálne zníženie a prípadne podporí cieľ Komisie znížiť do roku 2018 počet 
zamestnancov Komisie o 5 % oproti roku 2013;
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63. domnieva sa, že európske školy by mali byť primerane financované, aby mohli 
poskytovať riešenie pre osobitnú situáciu a potreby detí zamestnancov inštitúcií EÚ; berie 
na vedomie navrhované pridelenie rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 
180,7 milióna EUR, čo je o 6,8 % viac ako v roku 2012 a viac ako bolo stanovené vo 
finančnom pláne; napriek tomu však vykoná kontrolu všetkých rozpočtových položiek 
týkajúcich sa európskych škôl a v rámci tejto kontroly urobí akékoľvek úpravy, ktoré bude 
v tejto súvislosti považovať za primerané;

Pilotné projekty – prípravné akcie

64. zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií ako kľúčových nástrojov na 
vymedzovanie politických priorít a na prípravu podmienok pre nové iniciatívy, z ktorých 
sa môžu stať akcie a programy EÚ zlepšujúce život občanov EÚ; má v úmysle stanoviť 
vyvážený balík PP-PA založený na hodnotení Komisie a zároveň dôkladne preskúmať 
udržateľnosť a trvalý charakter výsledkov, ku ktorým by mal viesť;

65. v súlade s prílohou II, časťou D MID postúpi Komisii prvý predbežný zoznam 
potenciálnych pilotných projektov a prípravných akcií na účely rozpočtu na rok 2013; 
očakáva, že Komisia predloží náležite odôvodnenú analýzu orientačných návrhov 
Parlamentu; zdôrazňuje, že tento predbežný zoznam nebráni formálnemu predloženiu 
a schváleniu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa PP a PA počas 
parlamentného čítania týkajúceho sa rozpočtu;

66. pripomína, že v rámci rozpočtu na rok 2012 bolo schválených vcelku 70 pilotných 
projektov a prípravných akcií, čo predstavuje 105,45 milióna EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch vo všetkých okruhoch; zdôrazňuje, že ak by rozpočtový orgán 
schválil na rok 2013 pilotné projekty a prípravné akcie na podobnej úrovni a s ich 
podobným rozčlenením do jednotlivých okruhov, použilo by sa už 54 % rezervy v rámci 
okruhu 1a, 27 % rezervy v rámci okruhu 3a a 37 % rezervy v rámci okruhu 3b;

67. berie na vedomie návrhy štyroch prípravných akcií a dvoch pilotných projektov 
predložené Komisiou v celkovej hodnote 15,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch; má v úmysle dôkladne zanalyzovať ciele a obsahy týchto návrhov a overiť 
požadované sumy;

Agentúry

68. berie na vedomie celkovú sumu 748 miliónov EUR (t. j. 0,5 % celkového rozpočtu EÚ) 
vyčlenenú v návrhu rozpočtu na rok 2013 pre decentralizované agentúry EÚ, čo 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 spôsobí zvýšenie celkového príspevku EÚ (vrátane 
pripísaných príjmov)o 24 miliónov EUR, resp. o 3,2 %; je si vedomý toho, že príčinou 
tohto zvýšenia je najmä osem postupne vytváraných agentúr s cieľom poskytnúť im 
primerané finančné prostriedky a sedem agentúr, ktorých úlohy sa rozšírili, aby sa 
neobmedzovalo plnenie ich činností; poznamenáva, že príspevok EÚ pre agentúry za 
normálnej prevádzky sa v nominálnom vyjadrení znižuje, pričom ale v personálnej oblasti 
nastáva 1,2 % zvýšenie; poznamenáva, že agentúry majú celkovo 5 115 miest 
v organizačnom pláne, t. j. zvýšenie o 257 miest, ktoré sa týka najmä agentúr s novými 
úlohami alebo v počiatočnej fáze fungovania;
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69. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia prvýkrát znížila rozpočtové požiadavky 
takmer všetkých agentúr, ktoré boli celkovo v súlade so sumami uvedenými vo finančnom 
pláne, vrátane požiadaviek tých agentúr, ktoré patria medzi priority Parlamentu, a to 
v celkovej hodnote približne 44 miliónov EUR; dôkladne zanalyzuje metodiku, 
odôvodnenie a možný dosah tohto zníženia; opätovne zdôrazňuje, že rozpočtové 
prostriedky pre agentúry EÚ ani zďaleka nepredstavujú iba administratívne výdavky, ale 
umožňujú aj dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 a cieľov EÚ vo všeobecnosti 
schválených zákonodarným orgánom;

* * *

70. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.



PE489.403v01-00 16/20 PR\901386SK.doc

SK

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
ROZPOČTOVÝ TRIALÓG Z 26. MARCA 2012 – NÁVRHY ZÁVEROV „Dátumy pre 

rozpočtový postup a spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru v roku 2012“

ROZPOČTOVÝ TRIALÓG

26. marca 2012

NÁVRHY ZÁVEROV

Dátumy pre rozpočtový postup a spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru v roku 

2012

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú svoje spoločné vyhlásenie z 30. novembra 

2009 o prechodných opatreniach, ktorým sa vymedzuje harmonogram rozpočtového postupu 

na rok 2011 a stanovuje, že budúce rozpočtové postupy sa budú riadiť podobným 

harmonogramom, pokiaľ sa nerozhodne inak. Harmonogram by sa mal pre rozpočtový postup 

na rok 2013 zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

A. V tejto súvislosti sa dohodli na týchto kľúčových dátumoch na rok 2012:

1. Pred prijatím pozície Rady sa 9. júla dopoludnia zvolá trialóg.

2. Rada ukončí čítanie najneskôr do 30. týždňa (koncom júla).

3. Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet bude hlasovať o pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhoch k pozícii Rady najneskôr do konca 41. týždňa (začiatkom 

októbra);

4. Pred čítaním v Európskom parlamente sa 17. októbra zvolá trialóg;

5. Plénum Európskeho parlamentu hlasuje o výsledkoch svojho čítania v 43. týždni; 

6. Zmierovacie obdobie začína plynúť 24. októbra. V prípade potreby bude zmierovacie 

konanie v súlade s ustanoveniami článku 314 ods. 4 ZFEÚ trvať do 13. novembra 2012 

(vrátane);

7. Zmierovací výbor zasadne 26. októbra popoludní v priestoroch Európskeho parlamentu 

a 9. novembra v priestoroch Rady; pričom jeho zasadnutia sa pripravia na trialógoch 

31. októbra dopoludnia a 7. novembra dopoludnia; počas 21-dňového zmierovacieho 
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obdobia možno zvolať ďalšie trialógy.

B. Uvedené inštitúcie sa dohodli na spôsoboch fungovania Zmierovacieho výboru

uvedených v prílohe.
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PRÍLOHA

Spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru v roku 2012

1. Ak Európsky parlament odhlasuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozícii Rady, 
predseda Rady vezme na tej istej plenárnej schôdzi na vedomie rozdiely v stanoviskách 
týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parlamentu svoj súhlas 
s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, ktorým sa zvoláva Zmierovací 
výbor, sa odošle v ten istý deň, ako sa hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie začne 
nasledujúci deň. Obdobie trvajúce 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením (EHS, 
Euratom) č. 1182/71, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny.

2. Ak Rada nemôže súhlasiť so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 
odhlasovanými Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred 
dátumom určeným pre prvý trialóg uvedený v bode A.7 vyššie. Zmierovací výbor bude 
v takom prípade postupovať za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.

3. Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (podkladové 
dokumenty), v ktorých sa porovnajú jednotlivé etapy rozpočtového postupu1. Tento 
súbor obsahuje sumy v jednotlivých rozpočtových riadkoch2, celkové sumy podľa 
okruhov finančného rámca a porovnávací dokument s číselnými údajmi a rozpočtovými 
poznámkami s návrhmi zmien a doplnení k jednotlivým rozpočtovým riadkom pre 
všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky „otvorené“. Tieto dokumenty 
sa zaradia podľa rozpočtovej nomenklatúry.

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie dokumenty3.

4. S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa prostredníctvom 
trialógov: 

o vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné riešiť;
o prerokujú otvorené otázky uvedené v predchádzajúcej zarážke s cieľom 

dosiahnuť dohodu, ktorú má schváliť Zmierovací výbor;

                                               
1 Medzi tieto etapy patrí: Rozpočet na rok 2012 (vrátane schválených opravných rozpočtov); 

pôvodný návrh rozpočtu; pozícia Rady k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu k pozícii Rady a opravné listy predložené Komisiou. Na účely 
porovnania budú súčasťou pôvodného návrhu rozpočtu len tie opravné listy, ktoré sa zohľadnili 
v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.

2 Rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté, sa zvýraznia v podkladových 
materiáloch. Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti s ktorým 
nemajú Európsky parlament a Rady žiadne nezhody a v súvislosti s ktorým sa nepredložil 
žiaden opravný list, bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.

3 Patrí sem list Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Európskeho parlamentu; opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva (a v prípade potreby iných oblastí); 
prípadne oznámenie Komisie o monitorovaní rozpočtových prognóz; a prípadné listy iných inštitúcií 
k pozícii Rady a pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu.
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o budú riešiť tematické otázky vrátane okruhov viacročného finančného rámca.

Počas každého trialógu alebo ihneď po ňom sa spoločne vypracujú predbežné závery, 
ako aj program nadchádzajúceho zasadnutia. Tieto závery zaznamená inštitúcia, ktorá 
hostí trialóg, a po 24 hodinách sa považujú za predbežne schválené bez toho, aby bolo 
dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.

5. Závery z trialógov a dokument s rozpočtovými riadkami, o ktorých sa počas trialógov 
dosiahla predbežná dohoda, budú k dispozícii na prípadné schválenie na zasadnutiach 
Zmierovacieho výboru.

6. Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európskeho 
parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Bude ho tvoriť sprievodný list adresovaný 
predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady, ktorý obsahuje dátum 
dosiahnutia dohody v Zmierovacom výbore a prílohy, ktoré budú zahŕňať:

o sumy v jednotlivých rozpočtových riadkoch za všetky rozpočtové položky1

a celkové sumy podľa okruhov finančného rámca;
o súhrnný dokument uvádzajúci číselné údaje a konečné znenie pozmeňujúcich 

návrhov2 k návrhu rozpočtu alebo k pozícii Rady.

Zmierovací výbor tiež môže schváliť prípadné spoločné vyhlásenia v súvislosti 
s rozpočtom na rok 2013.

7. Spoločný návrh sa preloží do všetkých jazykov (útvarmi Európskeho parlamentu) a do 
14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu podľa 
bodu 6 sa predloží na schválenie obom zložkám rozpočtového orgánu.

Po prijatí spoločného návrhu bude rozpočet predmetom právno-lingvistickej finalizácie 
spojením príloh spoločného návrhu s rozpočtovými riadkami, ktoré sa počas 
rozpočtového postupu nezmenili.

8. Inštitúcia, ktorá hostí trialóg alebo zasadnutie Zmierovacieho výboru, zabezpečí na 
zasadnutiach Zmierovacieho výboru tlmočenie v rámci plného jazykového režimu a na 
trialógoch v rámci jazykového režimu ad hoc.

Inštitúcia, ktoré hostí dané zasadnutie, zabezpečí kopírovanie a distribúciu príslušných 
dokumentov.

Útvary uvedených troch inštitúcií budú spolupracovať pri transformovaní výsledkov 
rokovaní s cieľom finalizovať spoločný návrh.

                                               
1 Riadky, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozíciou Rady nezmenili, sa zvýraznia.
2 Vrátane opravných listov, ktoré sa zohľadnili v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.
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