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NÁVRHY

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

A. keďže ročný prieskum rastu, ktorý predložila Komisia 28. novembra 2014, stanovuje 
na rok 2015 tri hlavné piliere, a to koordinovanú podporu súkromných investícií, 
obnovený záväzok realizovať štrukturálne reformy a opatrenia na presadzovanie fiškálnej 
zodpovednosti, a prvýkrát zdôrazňuje prínos európskeho rozpočtu k uplatňovaniu týchto 
pilierov;

B. keďže uplynulý semester, počas ktorého sa prijalo nariadenie o Európskom fonde 
pre strategické investície, zaviedli sa operačné programy spojené s kohéznymi fondmi, 
presunuli viazané rozpočtové prostriedky za obdobie 2007 – 2013, ktoré sa nevyužili 
v roku 2014, do rokov 2015, 2016 a 2017, a zvýšilo sa predbežné financovanie európskej 
iniciatívy pre mládež, bol bohatý na rozpočtové opatrenia v záujme plnenia cieľov 
stanovených v ročnom prieskume rastu;

C. keďže európsky rozpočet týmto preukázal svoju pridanú hodnotu, ale aj hranice 
európskych politických krokov daných rozpočtom, ktorý sa neopiera o skutočné vlastné 
zdroje, je naďalej nižší ako 1 % HDP a je zviazaný viacročným rámcom na 7 rokov;

1. víta predloženie správy piatich predsedov nazvanej Dobudovanie hospodárskej a menovej 
únie v Európe, vyjadruje však poľutovanie nad nesúladom medzi stanoveným 
harmonogramom jej vykonávania a naliehavosťou gréckej krízy;

2. víta opatrenia prijaté na zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra: nový dôraz 
na priority, menšie množstvo dokumentov a viac času na diskusie o nich, rozšírený 
politický rozmer a lepšiu účasť vnútroštátnych orgánov;

3. víta návrhy predložené v oblasti posilnenia parlamentnej kontroly, najmä návrh 
na prispôsobenie štruktúr Európskeho parlamentu špecifikám jednotnej meny;

4. víta s nadšením výzvu, aby sa do primárneho práva Únie začlenili medzivládne nástroje, 
ako sú Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a Európsky 
mechanizmus pre stabilitu, čím sa zároveň odstráni nedostatok demokratickej legitimity;

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým smerom sa uberajú úvahy o mechanizme pre 
rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, v rámci ktorých možno badať náznaky európskeho 
ministerstva financií; poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy na túto tému, ktoré bolo 
ohlásené na jar 2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v polovici jeho trvania; pripomína 
v tejto súvislosti svoju požiadavku, aby takéto dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu kontroly rozpočtu Parlamentom a boli financované 
nad rámec stropu VFR na obdobie 2014 – 2020; opätovne zdôrazňuje aj význam, ktorý 
pripisuje zavedeniu nového systému vlastných zdrojov, ktorý by mal viesť k skutočnej 
reforme financovania Únie bez toho, aby sa zvýšilo daňové zaťaženie občanov;

6. víta prijatie nariadenia o Európskom fonde pre strategické investície a zdôrazňuje úlohu, 
ktorú Parlament plní pri minimalizácii presunu prostriedkov z Horizontu 2020 a Nástroja 
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na prepájanie Európy;

7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, aby plán investícií bol úspešný, a bude sa preto 
snažiť čo najdôslednejšie sledovať jeho vykonávanie, najmä preto, aby nedochádzalo 
k dekonsolidácii investičných výdavkov a verejných dlhov.


