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NÁVRHY

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

Spravodlivosť

1. za prvoradú prioritu považuje vypracovanie jednoduchých, jasných a zrozumiteľných 
právnych predpisov s cieľom zabezpečiť veľkú transparentnosť európskych právnych 
predpisov a zaručiť ich účinné uplatňovanie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba 
podporovať ďalší vývoj európskeho priestoru spravodlivosti prostredníctvom primeraných 
finančných prostriedkov s cieľom poskytnúť občanom normy platné v celej EÚ, základnú 
úroveň spravodlivosti, nediskriminačné zaobchádzanie a možnosť uplatňovať si svoje 
práva na celom území Európy;

2. považuje za dôležité, aby EÚ prostredníctvom prideľovania značných finančných 
prostriedkov financovala niekoľko finančných programov určených na podporu právnych 
predpisov a politiky EÚ v oblasti spravodlivosti a zamerala sa pritom na cezhraničné 
otázky, ktoré možno primerane riešiť iba prijatím koordinovaných opatrení na úrovni EÚ;

3. zdôrazňuje, že dosiahnutie úplného prístupu k spravodlivosti, dôkladnej odbornej justičnej 
prípravy a účinnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach možno ďalej 
zabezpečiť zvýšením navrhovaných rozpočtových prostriedkov na program Spravodlivosť 
na obdobie rokov 2014 – 2020, a požaduje zvýšenie finančného krytia o 5 %;

Administratíva

4. zastáva názor Komisie, že treba racionalizovať administratívne výdavky; zdôrazňuje však, 
že je mimoriadne dôležité nájsť rovnováhu medzi vytváraním ďalších úspor 
a zabezpečením toho, aby si všetky inštitúcie mohli plniť úlohy a povinnosti v súlade 
so svojimi záväzkami a právomocami vyplývajúcimi zo zmlúv, pričom treba brať ohľad 
na ťažké výzvy, ktoré so sebou prináša súčasná hospodárska kríza;

5. v tejto súvislosti konštatuje, že 80 % úspor, ktoré Komisia plánuje, pochádza 
z navrhovaného 5 % zníženia počtu zamestnancov; zásadne nesúhlasí s uplatnením 
lineárneho znižovania počtu zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch 
a agentúrach, keďže ich úlohy a záväzky vyplývajúce zo zmlúv sa výrazne líšia; 
zdôrazňuje, že rozhodnutie o tom, v akých oblastiach a aké zníženia vykonať, by malo byť 
ponechané na nich, aby sa nenarušilo ich riadne fungovanie;

6. pripomína, že v roku 2004 prešla verejná služba Európskej únie hĺbkovou reformou, 
ktorou sa už dosiahli úspory vo výške 3 miliárd EUR a vďaka ktorej sa do roku 2020 
ušetrí z rozpočtu EÚ ďalších približne 5 miliárd EUR; konštatuje, že administratívne 
výdavky EÚ predstavujú len 5,8 % viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2007 –
2013, ktorý sám osebe predstavuje približne 1 % HND EÚ;

7. uznáva skutočnosť, že rozpočtové orgány musia vziať do úvahy ekonomické a sociálne 
súvislosti, ktoré sa počas nasledujúceho obdobia VFR budú meniť, ale zdôrazňuje, že EÚ 
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potrebuje oveľa viac ako kedykoľvek predtým efektívnu verejnú službu s vysoko 
kvalifikovanými zamestnancami so znalosťou viacerých jazykov, ktorí sa vyberú 
spomedzi občanov členských štátov na čo najširšom geografickom základe a s ohľadom 
na zásadu rodovej vyváženosti; poukazuje na to, že zamestnanci musia byť nezávislí, 
spĺňať najvyššie profesijné normy a musia byť ochotní odísť zo svojich domovských 
krajín; okrem toho konštatuje, že týmto zamestnancom treba poskytnúť také prostriedky, 
aby mohli čo najefektívnejšie a najlojálnejšie vykonávať svoje povinnosti;

8. bude dôrazne namietať voči akémukoľvek opatreniu, ktoré porušuje právne postavenie 
úradníkov s ohľadom na základné práva, všeobecné zásady práva Únie a zásady sociálnej 
spravodlivosti a ohrozuje riadne fungovanie administratívy EÚ pri plnení jej úlohy slúžiť 
občanom a Únii.
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