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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu 
(2010/2211(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení1,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 312,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov 
Európskej únie2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme 
vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev 3 a jeho vykonávacie predpisy,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o preskúmaní rozpočtu EÚ (KOM(2010)0700), 

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 16. júna 2010 o vytvorení osobitného výboru pre 
politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 
20134,

– so zreteľom na príspevky od parlamentov/komôr parlamentov Rakúska (Nationalrat), 
Českej republiky (Poslanecká sněmovna), Dánska (Folkentinget), Estónska (Riigikogu), 
Írska (Oireachtas), Litvy (Seimas), Lotyšska (Saeima), Holandska (Tweede Kamer) a 
Švédska (Riksdagen),

– so zreteľom na článok 184 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky 
trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie (A7-0000/2011),  

A. keďže Parlament sa rozhodol zriadiť osobitný výbor s týmto mandátom:

a) vymedziť politické priority Parlamentu pre VFR po roku 2013, pokiaľ ide 
o legislatívne i rozpočtové otázky;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006. s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
3 Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0225.
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b) urobiť odhad finančných zdrojov, ktoré EÚ potrebuje na dosiahnutie cieľov a 
uskutočňovanie politík v období od 1. januára 2014;

c) definovať trvanie nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR);

d) v súlade s týmito prioritami a cieľmi navrhnúť štruktúru budúceho VFR, v ktorej sa 
uvedú hlavné oblasti činnosti EÚ;

e) predložiť usmernenia pre orientačné rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé okruhy 
VFR a v rámci nich v súlade s prioritami a navrhnutou štruktúrou;

f) určiť prepojenie medzi reformou systému financovania z rozpočtu EÚ a 
preskúmaním výdavkov s cieľom poskytnúť Výboru pre rozpočet pevný základ pre 
rokovania o novom VFR;

B. keďže osobitný výbor by mal predložiť záverečnú správu pred tým, ako Komisia 
predloží svoje návrhy o budúcom VFR,

C. keďže nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa posilnili politiky Únie a vytvorili 
nové oblasti pôsobnosti, čo by sa malo prejaviť v nadchádzajúcom VFR,

D. keďže výzvy, ktoré stoja pred Úniou a jej občanmi, ako sú svetová hospodárska kríza, 
prudký rast krajín rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom, prechod na nízkouhlíkovú 
spoločnosť, starnúce obyvateľstvo ohrozujúce udržateľnosť jej sociálneho modelu, 
presun v celosvetovom rozdelení výroby a úspor na krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom, ako aj hrozby terorizmu a organizovaného zločinu, vyžadujú rozhodnú 
odozvu Únie a jej členských štátov,

E. keďže občania od EÚ očakávajú stále viac a sú aj kritickejší, pokiaľ ide o jej 
výkonnosť; keďže verejná zodpovednosť vo vzťahu k EÚ sa obnoví len vtedy, keď jej 
občania budú presvedčení, že Únia lepšie zastupuje ich hodnoty a záujmy,

F. keďže stratégia Európa 2020 by mala pomôcť Európe prekonať krízu a stať sa silnejšou 
prostredníctvom tvorby pracovných miest a inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu; keďže táto stratégia je založená na piatich hlavných cieľoch Únie: podpora
zamestnanosti, zlepšovanie podmienok pre inováciu, výskum a vývoj, plnenie cieľov 
v oblasti zmeny klímy a energetiky, zlepšenie úrovní vzdelania a podpora sociálneho 
začleňovania, a to najmä prostredníctvom znižovania chudoby,

G. keďže rozpočet Únie môže byť významnou hybnou silou reformy; a keďže jeho vplyv 
sa môže zväčšiť, ak zmobilizuje dodatočné súkromné finančné zdroje na podporu 
investícií, a bude tak pôsobiť urýchľujúco na násobiaci účinok výdavkov Únie, 

H. keďže zásada riadneho finančného hospodárenia je jednou z hlavných zásad plnenia 
rozpočtu Únie; a keďže mnohé členské štáty prijímajú náročné fiškálne opatrenia vo 
vlastných rozpočtoch; a keďže riadne finančné hospodárenie – efektívnosť, účinnosť, 
hospodárnosť – sú pri verejných výdavkoch čoraz dôležitejšie, a to na úrovni Únie aj 
v členských štátoch,  
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I. keďže rezervy na pravidelné prispôsobovanie výdavkových programov meniacim sa 
potrebám a okolnostiam sú nedostatočné; a keďže zložitá povaha nariadení a pravidiel 
je jedným z dôvodov nedostatočne fungujúcich riadiacich a kontrolných systémov,

J. keďže prvé štyri roky súčasného VFR na roky 2007 – 2013 jasne naznačili, aké sú 
hranice schopnosti finančného rámca prispôsobiť sa novému vývoju a prioritám bez 
toho, aby boli ohrozené tie existujúce; a keďže súčasný VFR nie je schopný rýchlo 
reagovať na nové záväzky, ako je projekt Galileo, ITER, potravinový nástroj alebo 
európsky plán na oživenie hospodárstva,

K. keďže súčasný systém vlastných zdrojov založený na príspevkoch členských štátov je 
príliš zložitý, neprehľadný, bez dostatočného prepojenia na jestvujúce politiky Únie 
a nie je celkom spravodlivý, a to najmä so zreteľom na nápravné mechanizmy, pre ktoré 
už neexistuje odôvodnenie,

Časť I: Kľúčové výzvy 

1. domnieva sa, že nadchádzajúce výzvy – či už demografický vývoj, zmena klímy alebo 
nedostatok energie – sú príliš závažné na to, aby ich členské štáty riešili samostatne; je 
presvedčený, že práve v tomto prípade môže EÚ preukázať svoju hodnotu ako celok, 
ktorý je viac ako len súhrnom jej členských štátov; 

2. konštatuje, že kríza a vážne obmedzenia vo verejných výdavkoch sťažili ďalší pokrok 
členských štátov v snahe o hospodárske a sociálne zbližovanie a plnú účasť na 
vnútornom trhu; domnieva sa, že Únia je schopná myslieť a konať v dlhodobom záujme 
občanov EÚ a že jej činnosť je menej obmedzená každodennou politickou realitou, 
ktorá sťažuje dlhodobé plánovanie;

Budovanie znalostnej spoločnosti

3. upozorňuje, že kríza poukázala na štrukturálne problémy, pred ktorými väčšina 
hospodárstiev členských štátov stojí: suboptimálna produktivita, štrukturálna 
nezamestnanosť, nedostatočná pružnosť pracovného trhu, zastarané zručnosti a nízky 
rast; 

4. pripomína, že pri súčasných investičných trendoch je možné, že Ázia do roku 2025 
dosiahne vedúce postavenie vedeckom a technologickom vývoji na úkor EÚ a 
Spojených štátov; konštatuje, že aj pokiaľ ide o terciárne vzdelávanie, Únia zaostáva, 
keďže len približne 30 európskych univerzít patrí medzi najlepších 100 na svete; 
zdôrazňuje, že Európa zaostáva aj v zručnostiach, a upozorňuje na skutočnosť, že v roku 
2020 bude o 16 miliónov viac pracovných miest vyžadovať vysokú kvalifikáciu, zatiaľ 
čo počet pracovných miest vyžadujúcich nízku úroveň zručností poklesne o 12 
miliónov;

Problém demografického vývoja

5. trvá na tom, že Únia musí bojovať s problémom demografického vývoja; konštatuje, že 
kombinácia menej pracujúceho obyvateľstva a vyššieho podielu ľudí v dôchodku bude 
predstavovať vyšší tlak na sociálne systémy a jej hospodársku konkurencieschopnosť; 
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Výzvy týkajúce sa klímy a zdrojov

6. upozorňuje, že rast svetovej populácie zo 6 na 9 miliárd bude viesť k intenzívnejšiemu 
konkurenčnému boju o prírodné zdroje a zvýšenému tlaku na životné prostredie; 
konštatuje, že dopyt po potravinách sa do roku 2050 pravdepodobne zvýši o 70 % a že 
neefektívne hospodárenie so surovinami vystavuje občanov škodlivým a nákladným 
cenovým šokom, čo ohrozuje hospodársku bezpečnosť a prispieva k zmene klímy;

7. upriamuje pozornosť na zvyšujúcu sa celosvetovú spotrebu energie a na skutočnosť, že 
závislosť od dovozu energie sa zvýši, pričom Únia bude v roku 2050 dovážať energiu 
na pokrytie takmer dvoch tretín svojich energetických potrieb; upozorňuje, že nestálosť 
cien a neistota dodávok sa zhorší aj v dôsledku politickej nestálosti v krajinách
bohatých na energiu;

Vnútorná a vonkajšia bezpečnosť a osobné slobody

8. domnieva sa, že globalizácia zvyšuje pocit zraniteľnosti zmazaním hraníc vnútornej a 
vonkajšej formy bezpečnosti; je presvedčený, že riešenie bezpečnostných výziev 21. 
storočia pri zaručení osobných slobôd si preto vyžaduje celosvetové a predbežné 
odozvy, ktoré môže poskytnúť len aktér o veľkosti Únie;

Európa vo svete: stať sa asertívnym aktérom

9. je presvedčený, že Únia ako politická, hospodárska a obchodná veľmoc musí zohrávať 
svoju úlohu na medzinárodnej scéne v plnej miere; pripomína, že Lisabonská zmluva 
poskytuje nové nástroje na lepšie plánovanie európskych záujmov vo svete;  zdôrazňuje, 
že Únia pridá hodnotu v celosvetovom meradle a ovplyvní rozhodnutia globálnej 
politiky len ak bude konať kolektívne; trvá na tom, že silnejšie vonkajšie zastúpenie 
bude musieť byť sprevádzané silnejšou vnútornou koordináciou;

Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných

10. je presvedčený, že posilnenie zmyslu pre verejnú zodpovednosť vo vzťahu k Únii sa 
musí stať hybnou silou kolektívneho konania;  domnieva sa, že zabezpečenie dobrej 
správy vecí verejných je jednoznačne najúčinnejším prostriedkom EÚ na zabezpečenie 
neustálej angažovanosti a účasti jej občanov; 

Časť II: Optimalizácia plnenia: úloha rozpočtu EÚ

Európska pridaná hodnota a náklady v prípade neexistencie EÚ

11. zdôrazňuje, že zlúčením zdrojov a dosiahnutím úspor z rozsahu môžu výdavky EÚ 
vytvoriť európsku pridanú hodnotu a prispieť tak k účinnejšiemu dosiahnutiu 
dohodnutých politických cieľov a znížiť výdavky na úrovni štátov;

12. domnieva sa, že popri kontrole uplatňovania zásady subsidiarity prostredníctvom 
národných parlamentov zakotveného v Lisabonskej zmluve by sa európska pridaná 
hodnota mala posudzovať pri každom legislatívnom návrhu s významom pre rozpočet; 
trvá však na tom, že posúdenie európskej pridanej hodnoty si vyžaduje viac než len 
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„tabuľkový prístup“ a že politické hodnotenie musí preskúmať, či plánovaná akcia 
skutočne prispeje k spoločným cieľom EÚ a či vytvorí verejné statky EÚ; 

13. upozorňuje, že európska pridaná hodnota môže byť vytvorená nielen výdavkami, ale aj 
európskymi právnymi predpismi a koordináciou vnútroštátnych politík;  zdôrazňuje, že 
pri každom zásahu treba posúdiť správnu politickú zmes právnych predpisov, 
koordinácie a výdavkov;

14. berie na vedomie záväzok Komisie vykonať komplexnú analýzu nákladov v prípade 
neexistencie EÚ pre členské štáty a ich rozpočty; vyzýva Komisiu, aby včas zverejnila 
túto správu s cieľom umožniť jej zohľadnenie počas procesu rokovaní o budúcom VFR;

15. opakuje, že je nevyhnutná lepšia koordinácia medzi európskymi a vnútroštátnymi 
rozpočtami; domnieva sa, že nový mechanizmus koordinácie hospodárskej 
a rozpočtovej politiky (tzv. európsky semester) bude kľúčový pre dosiahnutie 
požadovaného rozpočtového synergického účinku medzi rozpočtom EÚ a rozpočtami 
členských štátov;

Efektívny rozpočet

16. domnieva sa, že zatiaľ čo zásada európskej pridanej hodnoty by sa mala využívať na 
usmernenie budúcich rozhodnutí určujúcich priority vo výdavkoch, efektívne a účinné 
využívanie rozpočtových prostriedkov by malo viesť k plneniu rôznych politík 
a činností; 

17. zdôrazňuje, že s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky, pokiaľ ide o skutočný rast 
a rozvoj, treba uprednostniť zlepšenie súčinnosti a integrovaný prístup medzi 
jednotlivými sektormi, rozvoj politík orientovaných na výsledky, využívanie 
podmienenosti a v prípade potreby faktorov úspešnosti a výsledných ukazovateľov;

Využitie rozpočtu na podporu investícií

18. domnieva sa, že v súvislosti s veľkými obmedzeniami vo verejných výdavkoch bude 
pritiahnutie dodatočného kapitálu kľúčové pre dosiahnutie významných investičných 
prostriedkov potrebných na splnenie cieľov stratégie Európa 2020; zdôrazňuje najmä 
potrebu maximalizovať účinok európskeho financovania prostredníctvom mobilizácie, 
spoločného využívania a zvyšovania verejných a súkromných finančných zdrojov na 
infraštruktúru a veľké projekty v európskom záujme;

19. berie na vedomie vývoj inštitucionalizovaných projektov verejno-súkromného 
partnerstva (PPP) v Únii od deväťdesiatych rokov minulého storočia okrem iného 
v sektore dopravy, v oblasti verejných budov a zariadení a životného prostredia, ako 
foriem spolupráce medzi verejnými orgánmi a súkromným sektorom, ktorej cieľom je 
zlepšenie výstavby infraštruktúry a poskytovania strategických verejných služieb; je 
však znepokojený problémom podmienených záväzkov a ekonomických a sociálnych 
nákladov, ktoré vznikli v prípade neúspešných PPP;

20. berie na vedomie predchádzajúce, vo všeobecnosti pozitívne skúsenosti s používaním 
inovačných finančných nástrojov vrátane kombinovaných grantových a úverových 
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mechanizmov a mechanizmov rozdelenia rizika, ako je Nástroj záruk za úvery pre 
projekty transeurópskych dopravných sietí (LGTT), finančný nástroj s rozdelením rizika 
(RSFF) a nástroje politiky súdržnosti (JEREMIE, JESSICA, JASPERS a JASMINE), v 
záujme riešenia konkrétnych politických cieľov; domnieva sa, že Únia by mala po 
presnom posúdení verejných a súkromných investičných potrieb podniknúť kroky 
s cieľom rozšíriť systém inovačného financovania;  požaduje preto výrazné posilnenie 
regulačného, rozpočtového a operačného rámca týchto mechanizmov, aby sa 
zabezpečila ich účinnosť, pokiaľ ide o podporu investícií a správne využívanie zdrojov 
EÚ, a aby sa zaručilo zodpovedajúce monitorovanie, vykazovanie a zodpovednosť;

21. uznáva, že finančná kríza spôsobila, že súkromní investori sú zdráhavejší, pokiaľ ide 
o financovanie projektov EÚ, a odhalila potrebu znovu vybudovať dostatočnú dôveru 
s cieľom umožniť veľkým investičným projektom pritiahnuť podporu, ktorú potrebujú;  
zdôrazňuje, že podpora rozpočtu EÚ bude potrebná na pritiahnutie a zmobilizovanie 
súkromných prostriedkov k projektom v záujme EÚ, a to najmä k projektom, ktoré sa 
považujú za komerčne nerealizovateľné;

22. víta preto iniciatívu projektových dlhopisov na stratégiu Európa 2020 ako mechanizmus 
rozdelenia rizika s Európskou investičnou bankou (EIB), ktorá poskytuje ohraničenú 
podporu z rozpočtu EÚ spoločnostiam vydávajúcim dlhopisy na financovanie 
rozsiahlych projektov a programov v oblasti infraštruktúry; žiada Komisiu, aby 
predložila plnohodnotný návrh o projektových dlhopisoch EÚ v nadväznosti na 
skúsenosti získané zo spoločných nástrojov EÚ – EIB a aby doň zahrnula jednoznačné 
a transparentné kritériá oprávnenosti a výberu projektov; 

Zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia

23. domnieva sa, že zlepšujúce sa plnenie a kvalita čerpania by mali predstavovať 
usmernenia pre dosiahnutie optimálneho využívania rozpočtu EÚ a navrhnutie 
a riadenie programov a činností po roku 2013;

24. zdôrazňuje ďalej, že návrh programov výdavkov by mal venovať čo najväčšiu 
pozornosť zásadám jednoznačnosti cieľov, súdržnosti a doplnkovosti nástrojov 
a činností, harmonizácie a zjednodušenia pravidiel oprávnenosti a vykonávania, 
transparentnosti a úplnej a dohodnutej zodpovednosti; 

25. zdôrazňuje najmä, že zjednodušenie pravidiel a postupov by malo byť kľúčovou 
horizontálnou prioritou, a je presvedčený, že revízia finančného nariadenia by mala 
v tejto súvislosti zohrať dôležitú úlohu;

26. zdôrazňuje, že zlepšovanie finančného hospodárenia v EÚ sa musí podporovať 
dôkladným monitorovaním pokroku v Komisii a v členských štátoch, trvá na tom, že 
členské štáty by mali prevziať zodpovednosť za hospodárenie s prostriedkami EÚ;

27. pevne verí, že posúdenie silných a slabých stránok riadiacich a kontrolných systémov 
každého členského štátu v jednotlivých oblastiach politiky je nevyhnutné s cieľom 
zlepšiť kvalitu riadenia a kontroly použitia prostriedkov EÚ v členských štátoch; 
domnieva sa tiež, že lepšie riadenie a lepšie, ale nie častejšie, kontroly sú potrebné na 
zvýšenie efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov EÚ;
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28. zdôrazňuje, že inštitucionálna kapacita je jedným z kľúčových prvkov úspešného 
rozvoja, vykonávania a monitorovania politík Únie; domnieva sa preto, že posilnenie 
inštitucionálnej a administratívnej kapacity na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni by mohlo posilniť štrukturálne zmeny a prispieť k hladkému a úspešnému 
čerpaniu zdrojov EÚ;

Časť III: politické priority 

29. pripomína, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy posilňuje politiky Únie 
a udeľuje jej nové dôležité právomoci, a to najmä v oblasti vonkajšej činnosti, športu, 
vesmíru, zmeny klímy, energetiky, cestovného ruchu a civilnej ochrany; zdôrazňuje, že 
si to vyžiada dostatočné finančné zdroje;

Rozpočet podporujúci ciele stratégie Európa 2020

30. domnieva sa, že stratégia Európa 2020 by mala byť z hľadiska politiky referenčným 
rámcom pre budúci VFR; zároveň trvá na tom, že stratégia Európa 2020 nie je 
komplexná stratégia pokrývajúca všetky oblasti politiky Únie; zdôrazňuje, že 
v nadchádzajúcom VFR bude treba riadne zohľadniť ďalšie politiky vychádzajúce zo 
zmluvy a sledujúce rôzne ciele;  

31. zdôrazňuje však, že súčasný obsah stratégie Európa 2020, napríklad hlavné ciele, 
kľúčové návrhy, obmedzenia a ukazovatele, má naďalej veľmi všeobecný charakter; 
zdôrazňuje, že tento súbor iniciatív možno dosiahnuť len tým, že členské štáty sa vo 
svojich národných reformných programoch konkrétne zaviažu k ich plneniu, a tiež 
prostredníctvom konkrétnych a súvisiacich legislatívnych návrhov; 

32. zdôrazňuje ďalej, že stratégia Európa 2020 môže byť dôveryhodná len v prípade, ak 
bude zodpovedajúcim spôsobom financovaný; požaduje, aby nadchádzajúci VFR 
zohľadňoval ambície stratégie 2020, a žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 
dôveryhodný rámec pre financovanie, ktorým sa zabezpečí najmä zodpovedajúce 
financovanie jej hlavných iniciatív; zastáva v tejto súvislosti názor, že úlohy, zdroje 
a povinnosti musia byť jasne vymedzené a medzi Úniou a jej členskými štátmi dobre 
zorganizované; vyzýva Komisiu, aby objasnila rozpočtový rozmer hlavných iniciatív, 
keďže tieto prioritné akčné plány sa týkajú všetkých politík financovaných z rozpočtu 
EÚ;

33. upozorňuje, že realizácia desaťročnej stratégie Európa 2020 si vyžaduje dostatočnú 
rozpočtovú pružnosť, aby sa zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa budú môcť 
vhodne zosúladiť s vyvíjajúcimi sa okolnosťami a prioritami; 

Správa ekonomických záležitostí podporujúca rozpočet 

34. upozorňuje na skutočnosť, že v rámci súčasného európskeho finančného stabilizačného 
mechanizmu musia byť záruky za úvery až do výšky 60 miliárd EUR pokryté z rezervy 
medzi stropom vlastných zdrojov a ročnými rozpočtovými výdavkami; upozorňuje na 
dodatočné povinnosti odsúhlasené v súvislosti so strednodobou finančnou pomocou 
členským štátom, ktoré nie sú členmi eurozóny, pričom tieto  povinnosti musia byť 
pokryté z rovnakej rezervy;  
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35. požaduje, aby európsky semester priniesol lepšiu rozpočtovú koordináciu a súčinnosť 
medzi Úniou a členskými štátmi a aby sa tak zvýšila európska pridaná hodnota;  
požaduje tiež, aby európsky semester zvýšil hospodársku koordináciu medzi členskými 
štátmi a aby zabezpečil lepšiu správu ekonomických záležitostí eurozóny, čím by sa 
znížila potreba využívať finančný stabilizačný mechanizmus;

36. odmieta, aby sa Európsky mechanizmus pre stabilitu po roku 2013 organizoval výlučne 
na medzivládnom základe; upozorňuje na nedostatok demokratickej kontroly 
a zodpovednosti medzivládneho prístupu; domnieva sa, že treba vytvoriť prepojenie na 
možný zásah z rozpočtu Únie v garančnom systéme, a upozorňuje na výhody 
zohľadnenia metódy Únie; domnieva sa, že to môže znamenať potrebu úpravy 
rozhodnutia o vlastných zdrojoch;

Poznatky pre rast a zamestnanosť 

Výskum a inovácie:

37. domnieva sa, že v Európe je potrebné spoločné úsilie na dosiahnutie cieľa stratégie 
Európa 2020, t. j. vynakladania 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) na výdavky na 
výskum a vývoj, aby sa dosiahlo vytvorenie Európskeho výskumného priestoru 
a Inovácie v Únie;  

38. zdôrazňuje potrebu posilniť, stimulovať a zabezpečiť financovanie výskumu a vývoja 
v Únii prostredníctvom výrazného zvýšenia príslušných výdavkov od roku 2013, 
konkrétne výdavkov na ôsmy rámcový program v oblasti výskumu;  zdôrazňuje, že toto 
zvýšenie prostriedkov musí byť spojené s prístupom viac orientovaným na výsledky 
a výkonnosť a s ráznym zjednodušením postupov financovania;

39. domnieva sa, že inovačné európske spoločnosti nepotrebujú len dotácie, ale aj väčšiu 
slobodu a lepší prístup k financovaniu; zdôrazňuje v tejto súvislosti významnú úlohu, 
ktorú by EIB mala zohrávať, a domnieva sa najmä, že stále produkty s rozdelením 
rizika, ktoré EIB ponúka prostredníctvom RSFF, treba rozšíriť;

40. uznáva úlohu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) ako hnacej sily 
udržateľného rastu a konkurencieschopnosti EÚ prostredníctvom stimulovania svetovo 
popredných inovácií a žiada rozšírenie a náležité financovanie znalostných 
a inovačných spoločenstiev; zdôrazňuje význam toho, aby Európska rada pre výskum 
poskytovala budúcim inovátorom najnovšie poznatky;

Priemysel a MSP

41. pripomína, že MSP sú hlavnou hybnou silou hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnosti, inovácie a zamestnanosti a uznáva ich dôležitú úlohu 
v zabezpečení obnovy a oživenia európskeho hospodárstva;  preto víta dôraz stratégie 
Európa 2020 na priemyselnú politiku, a to najmä prostredníctvom hlavnej iniciatívy 
„Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie“, a zdôrazňuje potrebu rozšíriť 
opatrenia relevantné pre MSP v ďalších hlavných iniciatívach;

42. požaduje, aby MSP a podnikatelia boli stredobodom stratégie Európa 2020; požaduje 
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preto v budúcom VFR širšiu podporu pre všetky programy a nástroje zamerané na 
posilnenie MSP, a to najmä v programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP);  
zdôrazňuje tiež potrebu väčšej dostupnosti a prispôsobenia finančných nástrojov pre 
potreby MSP okrem iného prostredníctvom predĺženia a rozšírenia záručných nástrojov 
CIP a RSFF spadajúcich pod rámcový program v oblasti výskumu;

Digitálna agenda

43. domnieva sa, že EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu vo vytváraní a používaní IKT; 
vyzdvihuje potrebu rozvíjať voľný obeh obsahu a znalostí, takzvanú piatu slobodu; 
zdôrazňuje význam zabezpečenia rýchleho vykonávania digitálnej agendy Únie a 
pokračujúceho úsilia o zabezpečenie univerzálneho a vysokorýchlostného prístupu 
k pevnému a mobilnému vysokorýchlostnému širokopásmovému internetovému 
pripojeniu pre všetkých občanov do roku 2020, a to najmä v menej rozvinutých 
regiónoch; 

Vzdušný priestor a vesmír

44. zdôrazňuje strategický význam veľkých projektov v tejto oblasti: európskych 
globálnych satelitných navigačných systémov (Galileo a EGNOS), projektu Globálneho 
monitorovania životného prostredia a bezpečnosti (GMES) a projektu Jednotné 
európske nebo;  trvá na tom, že vzhľadom na dlhé lehoty realizácie týchto projektov 
a úrovne kapitálových investícií, ktoré sú v nich už viazané, sa vyžadujú dostatočné 
a konzistentné finančné záväzky v rámci finančných plánovacích období;

Správne zručnosti pre pracovníkov zajtrajška

45. upozorňuje na dôležitosť zodpovedajúceho financovania programov vzdelávania, 
mobility a celoživotného vzdelávania, keďže by to predstavovalo významný príspevok 
k boju proti nezamestnanosti a k dosiahnutiu jedného z hlavných cieľov stratégie 
Európa 2020, a to 75 % miery zamestnanosti;

46. zastáva názor, že hlavná iniciatíva za nové zručnosti a pracovné miesta by mala 
umožniť väčšie zameranie na mládež, osoby s neukončenou školskou dochádzkou, 
starších ľudí, znevýhodnených osôb a osôb so zdravotným postihnutím a migrantov; 
zdôrazňuje, že Európsky sociálny fond (ESF) by mal poskytnúť zodpovedajúce zdroje 
na opatrenia zamerané na zlepšovanie prístupu na trh práce, boj proti nezamestnanosti 
a sociálnemu vylúčeniu; 

Udržateľný rozvoj

Spoločná poľnohospodárska politika

47. potvrdzuje, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) by sa mala upraviť tak, aby 
prispela k úspechu stratégie Európa 2020, aby k nemu mohli cenným spôsobom prispieť 
oba jej piliere a aby sa pritom dopĺňali;  zdôrazňuje, že spoločná poľnohospodárska 
politika je pevne zakotvená v Lisabonskej zmluve, ktorá vymedzuje jej ciele a úlohy;  

48. zdôrazňuje, že spoločná poľnohospodárska politika plní multifunkčnú úlohu 
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v zabezpečovaní rôznych verejných statkov nad rámec poľnohospodárskych trhov, ako 
napríklad zaručenie potravinovej bezpečnosti Únie zachovávaním poľnohospodárskej 
výroby v celej Európe, formovanie rozmanitosti krajinného prostredia, posilňovanie 
biodiverzity a dobrých životných podmienok zvierat a snaha o zastavenie odchodu 
obyvateľstva z vidieka;

49. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na reformu spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, ktoré sa zamerajú na účinnejšie a efektívnejšie vyčleňovanie a využívanie 
rozpočtových zdrojov tejto politiky okrem iného prostredníctvom spravodlivejšieho 
rozdeľovania priamych platieb posilňovaním podmienenosti so zameraním na 
zabezpečenie verejných statkov, ktoré spoločnosť očakáva, a cielenejšími platbami 
v záujme zabezpečenia najlepšej návratnosti verejných peňazí;

50. trvá na tom, že vzhľadom na širokú škálu úloh a cieľov, ktoré má spoločná 
poľnohospodárska politika plniť, by sa mali sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na rok 
2013 počas nasledujúceho programového obdobia aspoň zachovať;  

51. požaduje zvýšenú koordináciu Európskeho poľnohospodársky fondu pre rozvoj vidieka 
(EPFRV), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a ďalších kohéznych 
a štrukturálnych fondov s cieľom posilniť teritoriálny prístup; žiada Komisiu, aby 
preskúmala, v akom rozsahu by sa dala dosiahnuť lepšia súčinnosť so zreteľom na 
financovanie činností, ktoré nesúvisia s poľnohospodárstvom, v rámci EPFRV a ďalších 
príslušných nástrojov;

Rybné hospodárstvo

52. upozorňuje na skutočnosť, že sektor rybného hospodárstva a s ním súvisiace činnosti sú 
často jediným zdrojom obživy a zamestnanosti najmä v pobrežných, ostrovných a 
odľahlých regiónoch; domnieva sa, že na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých 
cieľov spoločnej rybárskej politiky (SRP) zameraných na stabilný a trvalo udržateľný 
sektor rybného hospodárstva, podporu obnovy populácie rýb a boj so sociálnymi 
aspektmi spojenými s nevyhnutným obmedzením rybolovného úsilia bude potrebné 
zabezpečiť primerané finančné zdroje pre túto politiku po roku 2013; zdôrazňuje, že je 
potrebné presmerovať pomoc k udržateľnejším rybolovným praktikám, očakáva, že v 
rámci budúceho viacročného finančného rámca sa zvýšia výdavky spojené s 
hospodárskou diverzifikáciou regiónov s ubúdajúcim rybolovom a výdavky na 
koordináciu kontrol; 

Zmena klímy a efektívne využívanie zdrojov

53. zdôrazňuje, že Únia by mala byť lídrom pri transformácii smerom k udržateľnému 
hospodárstvu a presadzovať prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť, aby udržala 
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a zabezpečila čisté a zdravé životné 
prostredie; zdôrazňuje, že toto by sa malo dosiahnuť najmä znížením spotreby energie, 
decentralizáciou dodávok energií, zvýšeným využívaním obnoviteľných energií a 
zabezpečením odolnosti ekosystému; 

54. zdôrazňuje, že je potrebné uplatniť horizontálny prístup, kombinovať opatrenia na boj 
proti zmene klímy a znížiť vypúšťanie skleníkových plynov vo všetkých príslušných 
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oblastiach politík vrátane vonkajších politík; je presvedčený, že právna úprava a 
podmienenosť výdavkov EU sú kľúčovými prvkami pri dosahovaní cieľov stratégie 
Európa 2020 v tejto oblasti; domnieva sa preto, že klimatické opatrenia by mali byť 
začlenené do všetkých príslušných výdavkových kapitol;

55. domnieva sa, že jednou z kľúčových cieľov stratégie Európa 2020 je riešenie otázky 
udržateľnosti, a to zavedením environmentálnych kritérií a zvýšením efektívnosti 
využívania zdrojov a energií s cieľom bojovať proti zmene klímy; 

56. v tejto súvislosti podporuje návrh Komisie, ktorý predložila v preskúmaní rozpočtu, aby 
sa zaviedla povinnosť transparentným spôsobom identifikovať prípady, kde sektorové 
programy podporili klimatické a energetické ciele 20/20/20 stanovené v stratégii Európa 
2020 a prispeli k dosiahnutiu cieľov hlavnej iniciatívy Európa efektívne využívajúca 
zdroje; 

Energetika

57. je presvedčený, že podiel energetiky v rámci budúceho viacročného finančného rámca 
by sa mal zvýšiť; verí, že technológie nových a obnoviteľných zdrojov energie, politiky 
energetickej účinnosti a šetrenia energie by mali zostať kľúčovými prioritami; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala konkrétne referenčné hodnoty, zabezpečila splnenie 
dohodnutých cieľov a aby umožnila ich monitorovanie v rámci európskeho semestra pre 
koordináciu politík; 

58. zdôrazňuje nevyhnutnosť zvýšenia financovania výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností v oblasti energetiky s cieľom vyvinúť čistú energiu dostupnú 
pre všetkých; upozorňuje na nedostatočné financovanie už prijatého Európskeho 
strategického plánu pre energetické technológie (plán SET) 

Spojená Európa

Transeurópske energetické siete 

59. zdôrazňuje naliehavú potrebu modernizovať a aktualizovať európsku energetickú 
infraštruktúru, vyvinúť inteligentné siete a vybudovať prepojenia, ktoré sú podmienkou 
uskutočnenia vnútorného trhu s energiami, zvýšenia bezpečnosti dodávok a dosiahnutia 
cieľov v oblasti energetiky a klímy; domnieva sa, že v tejto oblasti sú potrebné značné 
investície vo výške približne 1000 miliárd EUR;  zdôrazňuje potrebu maximalizovať 
vplyv európskeho financovania a možnosť, ktorú pre financovanie kľúčových 
prioritných projektov európskej energetickej infraštruktúry predstavujú inovatívne 
finančné nástroje; 

Transeurópske dopravné siete

60. verí, že transeurópske dopravné siete (TEN-T) poskytujú dôležitú európsku pridanú
hodnotu, keďže prispievajú k odstraňovaniu závažných prekážok a zabezpečujú 
cezhraničnú infraštruktúru, do ktorej by jednotlivé členské štáty sami neinvestovali; 
domnieva sa preto, že TEN-T by mali byť kľúčovou prioritou budúceho viacročného 
finančného rámca;
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61. domnieva sa, že je treba zvýšiť finančné prostriedky pre TEN-T a zlepšiť aj koordináciu 
medzi prostriedkami, ktoré sú k dispozícii pre TEN-T, a prostriedkami z kohéznych 
zdrojov na projekty v oblasti dopravy; domnieva sa, že použitie výdavkov z Kohézneho 
fondu by malo byť podmienené dodržiavaním základných zásad európskej dopravnej 
politiky;

62. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila najmä potrebu presunu nákladnej dopravy a dopravy 
pasažierov smerom k udržateľnejším formám dopravy pri súčasnom zabezpečení
efektívnej komodality; domnieva sa, že s cieľom dosiahnuť skutočnú jednotnú európsku 
železničnú politiku by sa nadchádzajúca revízia usmernení TEN-T mala zaoberať 
interoperabilitou medzi vnútroštátnymi železničnými systémami a mala by zaviesť 
podmienenosť výdavkov EÚ;

Súdržnosť pre rast a zamestnanosť 

63. zdôrazňuje, že európska pridaná hodnota politiky súdržnosti je nepopierateľná, keďže 
táto politika predstavuje dobre zabehnutý mechanizmus zabezpečovania rastu a 
zamestnanosti a za posledné desaťročia je jednou z najvýznamnejších, najviditeľnejších 
a najúspešnejších politík; napriek tomu však poukazuje na to, že moderná politika 
súdržnosti sa musí podrobiť niekoľkým štrukturálnym reformám, reagovať na nové 
výzvy, ktorým čelí Únia, a podporovať väzby s ostatnými existujúcimi politikami a 
nástrojmi; 

64. zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu politiky súdržnosti pri dosahovaní cieľov stratégie 
Európa 2020 a domnieva sa, že dobrá samostatná politika súdržnosti je predpokladom 
úspešného vykonávania tejto stratégie; zdôrazňuje, že politika súdržnosti, z dôvodu 
svojej horizontálnej povahy, výrazne prispieva ku všetkým trom prioritám stratégie 
Európa 2020, konkrétne k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu; 

65. zdôrazňuje, že úspešná a posilnená politika súdržnosti si vyžaduje adekvátne 
financovanie, úroveň ktorého by nemala byť nižšia ako v súčasnom období finančného 
plánovania; znovu opakuje, že v tejto súvislosti dôrazne žiada, aby sa v budúcom 
viacročnom finančnom rámci zabezpečilo, aby neminuté a zrušené prostriedky zo 
zdrojov určených na politiku súdržnosti zostali v rozpočte na politiku súdržnosti a 
nevracali sa členským štátom; 

66. žiada, aby Komisia vypracovala konkrétne návrhy, ktoré sa budú v rámci priorít 
stratégie Európa 2020 intenzívne zameriavať na financovanie súdržnosti a domnieva sa, 
že by sa mal zaviesť systém, ktorý bude v porovnaní so súčasným „účelovým viazaním“ 
viac orientovaný na výsledky; v tomto zmysle víta zámer Komisie, aby sa s každým 
členským štátom alebo regiónom dohodli osobitné podmienky plnenia stanovených 
cieľov, a to súlade so zmluvami o rozvojovom a investičnom partnerstve a operačnými 
programami; 

67. považuje za mimoriadne dôležité, aby sa zdroje využili čo najúčinnejším a 
najefektívnejším možným spôsobom a aby sa zlepšila spolupráca a vytvorili tesnejšie 
väzby medzi EFRR, ESF, Kohéznym fondom, EPFRV a Európskym fondom pre rybné 
hospodárstvo; verí preto, že vytvorenie spoločného strategického rámca, ktorý stanoví 
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investičné priority pre všetky tieto fondy, predstavuje dôležitý krok týmto smerom; je 
presvedčený, že ESF musí zostať integrálnou súčasťou politiky súdržnosti; 

68. verí, že mestá zohrávajú významnú úlohu v rámci regionálneho rozvoja a prispievajú k 
riešeniu otázky hospodárskych a sociálnych rozdielov; preto zdôrazňuje potrebu 
posilneného a konkrétnejšieho prístupu k mestskému rozmeru politiky súdržnosti; 

69. pripomína, že jedna z hlavných kritík namierených proti politike súdržnosti sa týka 
zložitosti jej pravidiel; trvá na tom, že je dôležité zjednodušiť pravidlá a postupy tejto 
politiky, zredukovať komplexnosť a administratívne prekážky a sprehľadniť a 
zefektívniť prideľovanie zdrojov mestám, samosprávam a regiónom; zdôrazňuje, že v 
súlade so zásadou proporcionality by frekvencia previerok mala zodpovedať riziku 
nezrovnalostí; 

70. zdôrazňuje, že politika súdržnosti si vyžaduje prístup viac orientovaný na výsledky a 
vyzýva na zlepšenie systémov monitorovania a hodnotenia jej vykonávania; verí, že 
vypracovanie konkrétnych a merateľných indikátorov výsledkov je podmienkou 
merania reálne dosiahnutého pokroku smerom k dohodnutým cieľom; víta návrhy 
Komisie, aby sa ku každému operačnému programu vypracovalo hodnotenie ex-ante, 
priebežné hodnotenie a hodnotenie vplyvu;

71. varuje pred podmienením Kohézneho fondu akýmkoľvek makroekonomickým 
ukazovateľom spojeným s Paktom stability a rastu, pretože by to bolo v rozpore so 
základnými cieľmi politiky súdržnosti; 

72. je mimoriadne znepokojený pomalým štartom operačných programov na začiatku 
jednotlivých programových období, čo je, okrem iného, spôsobené ich prekrývaním so 
záverečnou fázou tých predchádzajúcich; upozorňuje na skutočnosť, že tento problém je 
treba včas vyriešiť úpravou faktorov prispievajúcich k týmto zdržaniam; 

73. nabáda miestne a regionálne orgány, aby v čo najväčšej miere využívali inovatívne 
finančné nástroje;

Občianstvo

Podpora európskej kultúry a rozmanitosti

74. zdôrazňuje, že podporovanie občianstva Únie má priamy vplyv na každodenný život 
Európanov a prispieva k lepšiemu chápaniu možností, ktoré poskytujú politiky Únie;

75. poukazuje na to, že politiky týkajúce sa mládeže a kultúry sú základnými prioritami, 
najmä v kontexte stratégie Európa 2020; dôrazne poukazuje na to, že celý potenciál 
týchto politík možno využiť len za podmienky, že im bude poskytnutá primeraná 
úroveň financovania; 

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

76. konštatuje, že hospodársky, kultúrny a sociálny rast Únie sa môže uskutočniť len 
v stabilnom, zákonnom a bezpečnom prostredí, v ktorom sú zaručené občianske 
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slobody; domnieva sa preto, že efektívne politiky v oblasti vnútorných vecí sú 
predpokladom hospodárskej obnovy a kľúčovým prvkom v širšom politickom 
a strategickom kontexte; zdôrazňuje, že politiky v oblasti vnútorných vecí zohrávajú 
významnú úlohu vo vonkajšom rozmere Európskej únie; 

77. zdôrazňuje potrebu integrovaného prístupu k naliehavým otázkam prisťahovalectva 
a azylu, ako aj vo vzťahu k riadeniu vonkajších hraníc Európskej únie, s dostatočnými 
finančnými prostriedkami a v duchu solidarity medzi všetkými členskými štátmi;  

78. konštatuje, že podiel na financovaní priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
v rozpočte Únie je relatívne malý, a zdôrazňuje, že v budúcom VFR musia byť na tieto 
politiky vyčlenené primerané a objektívne odôvodniteľné prostriedky, aby Únia mohla 
vykonávať svoje činnosti, a to najmä tie, ktoré sa týkajú nových úloh, ako sú vymedzené 
v Štokholmskom programe a v Lisabonskej zmluve;

Globálna Európa

79. opäť pripomína svoje hlboké znepokojenie z chronicky nedostatočného financovania 
a obzvlášť akútnych problémov s pružnosťou pri vykonávaní vonkajších činností Únie 
z dôvodu nepredvídateľnej povahy vonkajších udalostí a opakujúcich sa 
medzinárodných kríz a núdzových stavov;  zdôrazňuje preto potrebu prekonať rozdiel 
medzi jej ambíciami a zdrojmi pre zahraničnú politiku zabezpečením adekvátnych 
finančných prostriedkov a efektívnych mechanizmov pružnosti s cieľom umožniť Únii 
reagovať na celosvetové výzvy a nepredvídateľné udalosti; opakuje svoju požiadavku, 
aby požiadavky na rozpočet vyplývajúce z akýchkoľvek nových záväzkov a úloh 
prijatých Úniou boli nad rámec naplánovaných súm, aby sa predišlo ohrozeniu 
jestvujúcich priorít; 

80. poukazuje na rozpor medzi úrovňou globálnej finančnej pomoci Únie a jej často 
obmedzeným vplyvom v súvisiacich rokovaniach a zdôrazňuje potrebu posilniť 
politickú úlohu Únie a vplyv v medzinárodných inštitúciách a fórach; 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

81. konštatuje, že ESVČ je vo fáze budovania; upozorňuje, že podľa rozhodnutia Rady 
z 20. júla 2010 by „Zriadenie EEAS malo vychádzať zo zásady nákladovej efektívnosti 
zameranej na rozpočtovú neutralitu“1; zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby nová služba 
v plnej miere využívala dosiahnuté zvýšenie efektívnosti vyplývajúce zo spájania 
zdrojov na úrovni Únie, ako aj súčinnosti s členskými štátmi s cieľom prejaviť skutočnú 
pridanú hodnotu diplomacie Únie;

Zmierňovanie chudoby

82. pripomína, že termín na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia (RCT) a kolektívneho 
cieľa oficiálnej rozvojovej pomoci vo výške 0,7 % hrubého národného dôchodku v roku 
2015 spadá do obdobia budúceho viacročného finančného rámca; zdôrazňuje preto, že 

                                               
1 Rozhodnutie Rady 11665/1/10 z 20 júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť. 
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celková primeraná úroveň rozvojovej pomoci a financovania je potrebná, aby Únia 
splnila svoje záväzky v oblasti medzinárodného rozvoja;

83. opäť požaduje zahrnutie Európskeho rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu; trvá však 
na tom, že začlenenie ERF do rozpočtu EÚ nesmie viesť k celkovému zníženiu 
výdavkov na rozvoj a musí zaručiť predvídateľnosť; 

Plánovanie hodnôt a záujmov EÚ na celom svete

84. zdôrazňuje, že zahraničná politika EÚ by mala byť založená na základných princípoch 
a hodnotách Únie, konkrétne demokracii, dodržiavaní ľudských práv a zásadách 
právneho štátu; znovu opakuje potrebu poskytnúť Únii adekvátne a cielené zdroje na 
podporu týchto hodnôt na celom svete;

85. domnieva sa, že budovanie úzkych a účinných vzťahov so susednými krajinami by malo 
byť prioritou programu vonkajšej činnosti Únie; zdôrazňuje, že zvýšené finančné 
záväzky sú potrebné na to, aby sa Únia mohla venovať hlavným úlohám – podpore 
demokratických zmien a konsolidácie, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv –
a plnila vysoké očakávania vyplývajúce z jej morálnej zodpovednosti voči susedným 
krajinám; 

86. upozorňuje, že Únia potrebuje rýchlo prispôsobiť svoju politiku rýchlo sa rozvíjajúcim 
svetovým mocnostiam a rozvíjať s nimi nové strategické partnerstvá; preto víta návrh 
Komisie o ICI+ a zdôrazňuje, že celkovým cieľom nového nástroja by malo byť 
zníženie príspevkov oficiálnej rozvojovej pomoci týmto krajinám v prospech podpory 
iných činností spoločného záujmu;

Odozva na krízové situácie

87. znovu opakuje, že predchádzanie krízam a riadenie kríz sú hlavnými prioritami EÚ; 
preto zdôrazňuje potrebu zabezpečiť v tejto súvislosti účinné a adekvátne financované 
nástroje; zastáva názor, že súčasný nástroj stability je aj naďalej dôležitým prostriedkom 
na okamžitú odozvu Únie na krízové situácie, ale väčší dôraz by sa mal klásť na 
dlhodobé, preventívne opatrenia, najmä prostredníctvom pružnejších geograficky 
zameraných programov;

88. domnieva sa, že humanitárna pomoc zohráva kľúčovú úlohu vo vonkajších vzťahoch 
EÚ; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primerané rozpočtové prostriedky pre nástroj 
humanitárnej pomoci a rezervu na pomoc pri mimoriadnych udalostiach; 

Správa

89. domnieva sa, že verejné správy vysokej kvality na úrovni Únie aj členských štátov sú 
nevyhnutným prvkom na dosiahnutie strategických cieľov stanovených v stratégii 
Európa 2020;  vyzýva Komisiu, aby predložila podrobnú analýzu administratívnych 
výdavkov po roku 2013, v ktorej riadne zohľadní úsilie o konsolidáciu verejných 
financií, nové úlohy a právomoci udelené Únii na základe Lisabonskej zmluvy, ako aj 
dosiahnuté zvýšenie efektívnosti vyplývajúce z optimálneho využívania ľudských 
zdrojov najmä prostredníctvom presunov;
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Časť IV: organizácia a štruktúra finančného rámca 

Štruktúra zohľadňujúca priority 

90. domnieva sa, že štruktúra budúceho VFR by mala byť realistická, mala by uľahčiť 
kontinuitu plánovania a malo by sa v nej predísť nedostatkom, ktoré má súčasný VFR; 
trvá v tejto súvislosti na tom, že treba predísť neodôvodneným výrazným zmenám 
a skonsolidovať a zlepšiť súčasnú štruktúru;

91. znovu opakuje, že stratégia Európa 2020 by mala byť z hľadiska politiky referenčným 
rámcom pre budúci VFR; domnieva sa preto, že štruktúra by mala zohľadniť a politicky 
zviditeľniť aspekty stratégie Európa 2020 týkajúce sa inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu;  navrhuje teda zoskupiť pod jedným okruhom všetky politiky 
týkajúce sa stratégie Európa 2020; 

92. berie však na vedomie, že výdavky treba rozvíjať metodickým spôsobom a že všetky 
hlavné výdavkové politiky si vyžadujú stabilný rámec finančného plánovania;  navrhuje 
teda zriadiť v rámci okruhu Európa 2020 tri podokruhy zahŕňajúce súvisiace politiky, 
medzi ktorými by sa tiež mala uprednostniť lepšia koordinácia a súčinnosť pri 
realizácii;  navrhuje podokruh obsahujúci politiky týkajúce sa poznatkov; druhý 
podokruh zahŕňajúci udržateľnosť a efektívnosť súvisiacich politík z hľadiska zdrojov; 
a tretí podokruh určený na politiku súdržnosti zohľadňujúci jej horizontálnu povahu 
a jej príspevok ku všetkým cieľom stratégie Európa 2020;

93. domnieva sa, že vzhľadom na integrovaný charakter stratégie Európa 2020, a aby sa 
zaistilo vhodné zosúladenie rozpočtových prostriedkov s postupným vývojom stratégie, 
je nevyhnutné zabezpečiť vyššiu úroveň pružnosti medzi tromi podokruhmi stratégie 
Európa 2020;

94. pripomína, že v prípade spojenia viacerých skôr menších programov v rámci jedného 
menšieho podokruhu vznikajú problémy;  navrhuje teda spojiť podokruhy z VFR na 
roky 2007 – 2013, konkrétne 3a (občianstvo) a 3b (sloboda, bezpečnosť a 
spravodlivosť) do jedného okruhu;

95. domnieva sa, že treba vytvoriť nový okruh pre správu finančných záležitostí s cieľom 
vytvoriť prepojenie pre možný zásah rozpočtu EÚ do Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu po roku 2013; je pevne presvedčený, že výlučne medzivládny prístup nie je 
dostatočný a ohrozil by zásadu kolektívnej solidarity;

96. požaduje zachovanie okruhu pre vonkajšie politiky;

97. požaduje zachovanie okruhu pre administratívu; 

98. navrhuje teda túto štruktúru budúceho VFR:

1. Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast (Európa 2020)
1a. Poznatky pre rast a zamestnanosť
Vrátane politík v oblasti výskumu a inovácií, vzdelávania a 
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celoživotného vzdelávania, vnútorného trhu a sociálnych politík. 
1b. Udržateľný rozvoj
Vrátane politík v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
životného prostredia, zmeny klímy, energetiky a dopravy.
1c. Súdržnosť pre rast a zamestnanosť
Vrátane politiky súdržnosti (hospodárskej, sociálnej a územnej).

2. Občianstvo
Vrátane politík v oblasti kultúry, mládeže, komunikácie a slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti.

3. Globálna Európa
Vrátane politík v oblasti vonkajšej činnosti, susedstva a rozvoja.

4. Správa finančných záležitostí 
Vrátane prepojenia na Európsky mechanizmus pre stabilitu.

5. Administratíva

Odozva na meniace sa okolnosti: pružnosť

99. opakuje svoju pozíciu z uznesenia z 25. marca 2009 o preskúmaní finančného rámca na 
roky 2007 – 2013 v polovici obdobia 1, že vyššia pružnosť v rámci okruhov, ako aj vo 
vzťahoch medzi jednotlivými okruhmi je absolútne nevyhnutná pre fungujúce kapacity 
Únie nielen na riešenie nových úloh, ale tiež na uľahčenie rozhodovacieho procesu v 
rámci inštitúcií;

Preskúmanie v polovici trvania

100. zdôrazňuje potrebu preskúmania v polovici trvania, ktoré umožní formálnu analýzu 
a zhodnotenie fungovania VFR; zdôrazňuje, že v budúcnosti by sa preskúmanie 
v polovici trvania malo stať právne záväznou povinnosťou zakotvenou v nariadení 
o VFR s osobitným postupom, ktorý zaistí plnú účasť Parlamentu ako legislatívneho 
a rozpočtového orgánu; zdôrazňuje, že ak by sa pri preskúmaní zistila neadekvátnosť 
stropov na zvyšok obdobia, mala by byť zaručená skutočná možnosť prehodnotiť ich;

Revízia stropov

101. zdôrazňuje, že skutočný stupeň flexibility závisí od postupu vykonania mechanizmu 
revízie, ktorý čelí všeobecnej neochote Rady využívať ho; ak má úprava výdavkových 
stropov zostať realistickou možnosťou, považuje za nevyhnutné, aby budúce 
mechanizmy revízie stanovovali zjednodušený postup v prípade zmien pod dohodnutou 
prahovou hodnotou; okrem toho žiada zachovanie možnosti zvýšiť celkový strop VFR;

Zaistenie dostatočných rezerv a flexibility pod stropmi

                                               
1 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 95.
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102. zdôrazňuje význam zaistenia dostatočných rezerv v každom okruhu; so záujmom berie 
na vedomie návrh Komisie stanoviť pevný percentuálny podiel rezerv; domnieva sa 
však, že táto možnosť by mohla poskytnúť vyššiu flexibilitu, len ak by budúce stropy 
boli stanovené na dostatočne vysokej úrovni a poskytovali tak dodatočný manévrovací 
priestor;

103. zdôrazňuje, že flexibilita pod stropmi by sa mala všemožne posilniť, a víta návrhy 
Komisie predložené v rámci preskúmania rozpočtu, konkrétne:

- flexibilita v prerozdeľovaní prostriedkov, ktorá by umožňovala presuny medzi 
okruhmi v danom roku a v rámci konkrétneho limitu;

- možnosť presunu nevyužitých rezerv z jedného roku do ďalšieho – opäť v rámci 
dohodnutého limitu;

- voľnosť vopred alebo spätne vynakladať finančné prostriedky v rámci 
viacročného balíka prostriedkov pre daný okruh, aby sa umožnili opatrenia proti 
cyklickosti a zmysluplná reakcia na rozsiahle krízy;

trvá však na tom, že tieto návrhy musí dopĺňať vyššia flexibilita medzi podokruhmi;

104. opätovne zdôrazňuje, že rozhodovací proces musí byť navrhnutý tak, aby umožňoval 
účinné využívanie týchto nástrojov;

Mechanizmy flexibility

105. považuje za nevyhnutné zachovať a posilniť súčasný systém mechanizmov flexibility 
(nástroj flexibility, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity 
Európskej únie, rezerva na pomoc v núdzových situáciách), ktoré možno mobilizovať 
ad hoc, a to ďalším zjednodušením ich využívania a tým, že sa im poskytnú dostatočné 
finančné prostriedky, ako aj prípadným vytvorením nových nástrojov v budúcnosti; 
zdôrazňuje, že mobilizácia takýchto dodatočných zdrojov financovania musí podliehať 
metóde Spoločenstva;

106. domnieva sa, že nástroj flexibility, ktorý je z mechanizmov flexibility implementovaný 
v najväčšej miere, bol doteraz kľúčový v zaisťovaní dodatočnej flexibility; navrhuje 
výrazne zvýšiť počiatočnú sumu pre nástroj flexibility s následným ročným zvyšovaním 
počas trvania VFR a zachovať možnosť preniesť časť nevyužitej ročnej sumy až do 
roku n + 2;

107. konštatuje, že v posledných rokoch neboli finančné prostriedky, ktoré boli k dispozícii 
na riešenie naliehavých prírodných a humanitárnych katastrof, dostatočné; v súlade 
s tým žiada výrazné zvýšenie objemu prostriedkov pre rezervu na pomoc v núdzových 
situáciách, ako aj možnosť viacročnej mobilizácie tohto nástroja;

Trvanie VFR

108. zdôrazňuje, že voľba trvania budúceho VFR by mala náležite zohľadniť na jednej strane 
dôsledky pre programové cykly a implementáciu jednotlivých politík, a na druhej strane 
adekvátnosť mechanizmov flexibility a revízie, aby sa dosiahla vhodná rovnováha 
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medzi stabilitou, strednodobou predvídateľnosťou a flexibilitou; 

109. pripomína svoju vôľu čo najviac zladiť trvanie VFR s trvaním politického cyklu 
inštitúcií z dôvodov demokratickej kontroly a zodpovednosti; zdôrazňuje však, že 
päťročný cyklus by mohol byť príliš krátky pre politiky, ktoré potrebujú dlhodobejšie 
programovanie (napr. súdržnosť, poľnohospodárstvo, TEN), a nebol by celkom v súlade 
s požiadavkami týchto politík na cykly ich plánovania a realizácie;

110. konštatuje, že desaťročný VFR, ako ho navrhuje Komisia v rámci preskúmania 
rozpočtu, by mohol zaistiť významnú stabilitu a predvídateľnosť finančného rámca, ale 
keďže celkové stropy a hlavné právne nástroje by sa stanovili na obdobie 10 rokov, 
zvýši sa rigidnosť VFR a prispôsobovanie sa novým situáciám bude veľmi ťažké; 
v súlade s tým sa domnieva, že desaťročný cyklus si možno predstaviť len vtedy, ak by 
sa s Radou dosiahla dohoda o maximálnej úrovni flexibility spojená s dlhším obdobím, 
ktorá by bola zakotvená v nariadení o VFR;

111. zastáva názor, že nový sedemročný VFR stanovený do roku 2020 by mal byť 
preferovanou možnosťou, keďže by mohol poskytnúť väčšiu stabilitu tým, že zaistí 
kontinuitu programov po dlhšie obdobie, a tiež jasne odkazovať na stratégiu Európa 
2020; zdôrazňuje však, že táto možnosť závisí od dostatočných celkových stropov 
a primeranej a dobre zaistenej flexibility v rámci finančného rámca aj mimo neho, aby 
sa predišlo problémom, ktoré sa vyskytli v období rokov 2007 – 2013; 

Časť V: Zosúladenie ambícií a zdrojov: súvislosť medzi výdavkami a reformou 
financovania EÚ

Dostatočné rozpočtové zdroje

112 je presvedčený, že zmrazenie rozpočtu EÚ požadované niektorými členskými štátmi by 
sa nemalo považovať za schodnú možnosť, keďže by negatívne ovplyvnilo dosiahnutie 
dohodnutých cieľov Únie a mohlo by viesť k menej efektívnym výdavkom jednotlivých 
členských štátov;

113. zdôrazňuje, že bez dostatočných dodatočných zdrojov v rámci VFR na obdobie po roku 
2013 Únia nebude schopná splniť jestvujúce politické priority súvisiace najmä so 
stratégiou Európa 2020 ani nové úlohy stanovené v Lisabonskej zmluve, nehovoriac 
o tom, že nebude schopná reagovať na neočakávané udalosti;

114. domnieva sa, že strop vlastných zdrojov v platobných rozpočtových prostriedkoch 
jednohlasne stanovený Radou na 1,23 % celkového HND členských štátov poskytuje 
dostatočný rozpočtový manévrovací priestor na to, aby sa riešili tieto výzvy a v súlade 
s tým sa stanovili stropy budúceho VFR;

Dostatočný, jednoduchší a spravodlivejší systém financovania

115. pripomína, že podľa Lisabonskej zmluvy „rozpočet je plne financovaný z vlastných 
zdrojov bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy“; zdôrazňuje, že spôsob, akým sa doteraz 
vyvíjal systém vlastných zdrojov EÚ, kedy sa skutočné vlastné zdroje postupne 
nahrádzali príspevkami členských štátov, kladie neprimeraný dôraz na čisté saldá 
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jednotlivých členských štátov, čím sa oslabuje európsky spoločný záujem; zdôrazňuje 
potrebu reformy príjmov, aby sa postupne zosúladili s duchom zmluvy;

116. za hlavný cieľ reformy považuje dosiahnutie spravodlivejšieho, transparentnejšieho 
a jednoduchšieho systému; zdôrazňuje, že postupné ukončenie jestvujúcich výnimiek 
a nápravných mechanizmov a zavedenie jedného alebo viacerých skutočných vlastných 
zdrojov Únie je nevyhnutným krokom k tomuto cieľu; domnieva sa, že dlhodobým 
cieľom Únie by mal byť priamy výber jej vlastných zdrojov, čím dosiahne autonómnejší 
a transparentnejší systém financovania;

117. zdôrazňuje, že reštrukturalizácia systému vlastných zdrojov sa netýka veľkosti rozpočtu 
EÚ, ale nájdenia účinnejšieho súboru zdrojov na financovanie dohodnutých politík 
a cieľov EÚ; je presvedčený, že nový systém nesmie zvýšiť daňové zaťaženie občanov 
a že zníži zaťaženie národných rozpočtov;

118. berie na vedomie potenciálne nové vlastné zdroje navrhnuté Komisiou v jej oznámení 
o preskúmaní rozpočtu; očakáva závery analýzy vplyvu týchto možností, ktorá by mala 
preskúmať aj príslušné mechanizmy výberu, keďže 1. júla 2011 má Komisia predložiť 
legislatívny návrh;

Časť VI: Smerom k hladkému a efektívnemu procesu rokovaní medzi inštitúciami

119. pripomína, že podľa Lisabonskej zmluvy sa na jednomyseľné prijatie VFR Radou 
vyžaduje súhlas Parlamentu vyjadrený väčšinou všetkých poslancov;

120. zdôrazňuje prísne požiadavky na väčšinu v prípade Parlamentu i Rady a poukazuje na 
význam plného využitia zmluvy, ktorá od Parlamentu, Rady a Komisie vyžaduje, aby 
počas celého postupu vedúceho k prijatiu VFR prijímali všetky opatrenia potrebné na 
tento účel; v tejto súvislosti víta záväzok predsedníctiev Rady1 viesť postup 
vypracovania budúceho VFR v duchu otvorenosti a konštruktívnej spolupráce 
s Parlamentom;

121. preto naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby dodržali zmluvu a vynaložili maximálne 
úsilie na rýchle dosiahnutie dohody s Parlamentom o praktickom pracovnom postupe 
pre proces rokovaní o VFR; zdôrazňuje súvislosť medzi reformou príjmov a reformou 
výdavkov a v súlade s tým žiada pevný záväzok Rady diskutovať v rámci rokovaní 
o VFR o návrhoch týkajúcich sa nových vlastných zdrojov;

°

°         °

122. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ostatným 
dotknutým inštitúciám a orgánom, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

                                               
1 List premiéra Yva Leterma z 8. decembra 2010 adresovaný predsedovi Buzekovi.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca sa v tomto návrhu správy snažil vyjadriť podstatu doteraz uskutočnených 
diskusií vo výbore SURE a dôjsť k záverom s cieľom poskytnúť prvé odpovede a politické 
usmernenia týkajúce sa niekoľkých otázok spadajúcich do mandátu výboru. Keďže výbor ešte 
neukončil skúmanie všetkých týchto aspektov, obsah tohto návrhu správy nemá za cieľ 
formulovať konečné stanoviská, ale poskytnúť vyvážený základ, na ktorom by sa dal postaviť 
široký konsenzus v Parlamente. 

Úvod
Európania od EÚ nikdy nežiadali viac ako teraz, ani nikdy neboli kritickejší k jej činnosti. 
Verejná zodpovednosť vo vzťahu k EÚ sa obnoví len vtedy, ak naši občania budú 
presvedčení, že Únia lepšie slúži ich hodnotám a záujmom. Budúci viacročný finančný rámec 
(VFR) by mal poslúžiť na to, aby sme európskym občanom ukázali, že Únia má kapacitu 
myslieť a konať v ich dlhodobom záujme a dosahovať účinné výsledky v zabezpečovaní 
solídneho rastu a vnútornej súdržnosti.

Kríza a drastické obmedzenia verejných výdavkov niektorým členským štátom skomplikovali 
zabezpečovanie dostatočného financovania nielen na rozvoj ich vlastných hospodárstiev, ale 
aj na ich plnú účasť na vnútornom trhu. To je jeden z dôvodov, prečo sú dnes opatrenia EÚ 
potrebnejšie ako kedykoľvek predtým. EÚ, ktorá je vo svojej činnosti menej obmedzená 
každodennou hospodárskou, finančnou a politickou realitou, má najlepšie predpoklady na to, 
aby uskutočňovala dlhodobé plánovanie a mobilizovala požadované financovanie.

Úloha rozpočtu EÚ
V podmienkach, kde mnoho členských štátov uskutočňuje náročné fiškálne úpravy, musí byť 
rozpočet EÚ odôvodnený lepšie než kedykoľvek predtým. Rozpočet EÚ by mal poskytovať 
najvyššiu úroveň európskej pridanej hodnoty, malo by sa s ním rozumne hospodáriť a mal by 
združovať čo najviac verejných a súkromných zdrojov.

Výzvy a politické priority
Či sa už dívame na relatívny demografický a hospodársky pokles, zmenu klímy alebo 
nedostatok energie, tieto výzvy sa dajú náležite pochopiť a riešiť len vtedy, ak sa umiestnia do 
regionálneho a globálneho kontextu. Práve tu môže EÚ preukázať svoju hodnotu ako celok, 
ktorý je oveľa viac ako len súhrn jej členských štátov. Úspech je možný, len ak budeme 
spolupracovať. Výzvy, ktoré sú pred nami, sú príliš veľké na to, aby ich ktorákoľvek európska 
krajina riešila sama. 

Odpoveďou EÚ na tieto výzvy je stratégia Európa 2020. Je to stratégia, ktorá by mala Európe 
pomôcť, aby bola po kríze ešte silnejšia, a to prostredníctvom tvorby pracovných miest a 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Spravodajca si preto myslí, že stratégia 
Európa 2020 by mala byť politickým referenčným bodom pre budúci VFR a že ten by mal 
odrážať ambície stratégie. Okrem toho by mal VFR odrážať nadobudnutie platnosti 
Lisabonskej zmluvy, ktorou sa posilňujú politiky EÚ a vytvárajú nové oblasti právomoci.
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Na tomto základe spravodajca určil niekoľko kľúčových priorít pre budúci VFR zoskupených 
okolo týchto tém: poznatky pre rast a zamestnanosť; trvalo udržateľný rozvoj, súdržnosť pre 
rast a zamestnanosť; občianstvo; a Globálna Európa. Pre každú prioritu spravodajca stanovil 
rozpočtové a legislatívne usmernenia. Predovšetkým konštatuje, že sumy vyčlenené na 
spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a politiku súdržnosti v budúcom VFR by nemali 
byť nižšie ako v súčasnom finančnom rámci.

Štruktúra
Štruktúra budúceho VFR by mala byť realistická, mala by umožňovať kontinuitu plánovania a 
vyhýbať sa nedostatkom súčasného VFR, najmä nedostatočnej pružnosti v rámci okruhov. 
Ako už bolo zdôvodnené, tiež by mala odrážať dimenzie stratégie Európa 2020 – inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast – a politicky ich zviditeľniť. Vzhľadom na tieto požiadavky 
spravodajca navrhuje:
- zlúčiť všetky politiky súvisiace so stratégiou Európa 2020 do jedného okruhu;

- v rámci okruhu pre stratégiu Európa 2020 vytvoriť tri podokruhy zahŕňajúce súvisiace 
politiky; s cieľom poskytnúť hlavným výdavkovým politikám stabilný rámec finančného 
plánovania navrhuje poskytnúť týmto trom podokruhom posilnenú pružnosť, aby sa 
zaistilo vhodné zosúladenie rozpočtových prostriedkov s postupným rozvojom stratégie 
Európa 2020;

- zachovať okruhy Občianstvo (bez podokruhov), Vonkajšia činnosť a Administratíva;

- vytvoriť nový okruh, ktorý umožní prípadnú intervenciu rozpočtu EÚ v Európskom 
mechanizme pre stabilitu po roku 2013.

Flexibilita a trvanie
Spravodajca sa domnieva, že väčšia flexibilita v rámci okruhov i medzi nimi je absolútne 
nevyhnutná pre udržanie prevádzkových schopností Únie. Preskúmanie v polovici trvania by 
sa malo stať právne záväznou povinnosťou so skutočnou možnosťou revidovať stropy 
v súlade s rozhodnutím o vlastných zdrojoch. Mechanizmus revízie by mal stanoviť 
zjednodušený postup v prípade zmien pod dohodnutou prahovou hodnotou. Ďalej by sa mala 
všemožne posilniť flexibilita pod stropmi. Napokon, je nevyhnutné zachovať a posilniť 
súčasný systém mimorozpočtových nástrojov flexibility ďalším zjednodušením ich 
využívania a tým, že sa im poskytnú dostatočné finančné prostriedky.

Budúci VFR by mal predstavovať správnu rovnováhu medzi stabilitou, strednodobou 
predvídateľnosťou a flexibilitou. Flexibilita a trvanie tak úzko súvisia. 

Spravodajca pripomína dlhodobú vôľu Parlamentu – z dôvodov demokratickej kontroly a 
zodpovednosti – čo najviac zladiť trvanie VFR s trvaním politického cyklu inštitúcií, ale 
domnieva sa, že päťročný cyklus by mohol byť príliš krátky pre politiky, v ktorých existujú 
požiadavky na dlhodobejšie cykly ich plánovania a realizácie. Na druhej strane si možno
desaťročný VFR predstaviť len vtedy, ak by sa s Radou dosiahla dohoda o maximálnej úrovni 
flexibility. Spravodajca preto zastáva názor, že nový sedemročný VFR stanovený do roku 
2020 by mohol poskytnúť väčšiu stabilitu tým, že zaistí kontinuitu programov po dlhšie 
obdobie, a tiež jasne odkazovať na stratégiu Európa 2020. Zdôrazňuje však, že táto možnosť 
závisí od dostatočných celkových stropov a primeranej a dobre zaistenej flexibility v rámci 
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finančného rámca aj mimo neho, aby sa predišlo problémom, ktoré sa vyskytli v období rokov 
2007 – 2013.

Zosúladenie ambícií a zdrojov
Bez dostatočných dodatočných zdrojov v rámci VFR na obdobie po roku 2013 EÚ nebude 
schopná splniť ani jestvujúce politické priority, ani nové úlohy stanovené v Lisabonskej 
zmluve. Spravodajca odmieta výzvu niektorých členských štátov na zmrazenie rozpočtu EÚ. 
To by negatívne ovplyvnilo dosiahnutie dohodnutých cieľov Únie, viedlo k menej efektívnym 
výdavkom jednotlivých členských štátov a neriešilo spoločné výzvy, ktorým čelia alebo budú 
čeliť občania EÚ.

Reforma vlastných zdrojov
Vzhľadom na spôsob, akým sa vyvíjal systém vlastných zdrojov EÚ, ktorý sa postupne 
nahrádza príspevkami členských štátov a následne je vnímaný ako nadmerná záťaž pre 
verejné financie členských štátov, je reforma tohto systému potrebnejšia než kedykoľvek 
predtým. Neprimeraný dôraz kladie na čisté peňažné toky do a z členských štátov, čím 
oslabuje európsky spoločný záujem.

Spravodajca súhlasí, že lepší systém, zaisťujúci spravodlivosť, transparentnosť a dostatočné
príjmy rozpočtu, by umožnil, aby sa proces rozhodovania o rozpočte sústredil viac na kľúčové 
priority EÚ so skutočnou pridanou hodnotou ako na čisté saldá jednotlivých členských štátov. 
Predovšetkým sa domnieva, že jestvujúce výnimky a nápravné mechanizmy by sa mali 
postupne ukončiť, čo by bol nevyhnutný krok k väčšej spravodlivosti a transparentnosti 
rozpočtu EÚ.

Proces rokovaní
Budúci VFR je prvý, ktorý sa prijme podľa novej Lisabonskej zmluvy, na základe ktorej sa 
vyžaduje súhlas Parlamentu (väčšiny všetkých poslancov) pred tým, ako ho môže prijať Rada 
(jednohlasne). Aby mal tento náročný postup úspech a v súlade s článkom 312 ods. 5 ZFEÚ 
spravodajca naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby vynaložili maximálne úsilie na rýchle 
dosiahnutie dohody s Parlamentom o praktickom pracovnom postupe pre proces rokovaní 
o VFR, ktorá by mala zahŕňať aj pevný záväzok Rady diskutovať o návrhoch týkajúcich sa 
nových vlastných zdrojov.


