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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia (článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A7-0313/2012 

Uznesenie Európskeho parlamentu v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu 

schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 311 a 312 ZFEÚ,  

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2014 – 2020, ktorý Komisia predložila 29. júna 2011 a v pozmenenej a doplnenej 
podobe 6. júla 2012 (COM(2011)0398 a COM(2012)0388), 

– so zreteľom na návrh Komisie z 29. júna 2011 týkajúci sa Medziinštitucionálnej dohody 
medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu 
a riadnom finančnom hospodárení (COM(2011)0403), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 s názvom Rozpočet stratégie Európa 
2020 (COM(2011)0500), 

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 27. apríla 2010 
o fungovaní medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení (COM(2010)0185), 

– so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku, 

A. keďže podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Rada 
v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijme nariadenie, ktorým sa určí 
viacročný finančný rámec (VFR), pričom sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu 
Európskeho parlamentu; 

B. keďže podľa článku 295 ZFEÚ sa Európsky parlament, Rada a Komisia navzájom radia 
a vzájomnou dohodou upravia podrobnosti svojej spolupráce; keďže by sa na tento účel 
mala prijať medziinštitucionálna dohoda s cieľom zlepšiť fungovanie ročného 
rozpočtového postupu a spoluprácu medzi inštitúciami v oblasti rozpočtu; 

C. keďže v článku 312 ods. 5 ZFEÚ sú Európsky parlament, Rada a Komisia vyzvané, aby 
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prijali všetky opatrenia potrebné na uľahčenie prijatia finančného rámca; 

D. keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia musí zabezpečiť prostriedky potrebné na 
dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík a jej rozpočet má byť plne 
financovaný z vlastných zdrojov bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy; 

E. keďže nariadenie o VFR sa po prvýkrát prijíma podľa nových ustanovení Lisabonskej 
zmluvy a zahŕňa preto nové formy spolupráce medzi inštitúciami zamerané na zosúladenie 
efektívneho rozhodovania s dodržiavaním výsad vyplývajúcich zo zmluvy; 

F. keďže úradujúce cyperské predsedníctvo má v úmysle predložiť „rokovací rámec“ vrátane 
súm stropov na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v novembri 2012; 

G. keďže EÚ musí mať rozpočet aj rozpočtový postup, ktoré v plnej miere zodpovedajú 
transparentnej a demokratickej podstate rozhodovacieho a kontrolného procesu 
Parlamentu na základe dodržiavania zásad jednotnosti a univerzálnosti, čo si vyžaduje, 
aby všetky príjmy a výdavky boli zahrnuté v plnom rozsahu bez akýchkoľvek vzájomných 
úprav; 

Všeobecné úvahy 

1. je si veľmi dobre vedomý toho, že rokovania o VFR 2014 – 2020 sa konajú vo veľmi 
zložitej ekonomickej situácii, v ktorej členské štáty vyvíjajú značné úsilie o dosiahnutie 
fiškálnych úprav ich vlastných vnútroštátnych rozpočtov, ktoré požaduje Európska únia, 
so zreteľom na stabilitu bankového sektora a jednotnej meny; trvá na tom, že Únia nesmie 
pridávať daňovníkom ďalšie finančné zaťaženie a že rozpočet EÚ musí byť súčasťou 
riešenia, ktoré umožňuje Európe prekonať súčasnú krízu tým, že pomáha členským štátom 
kolektívne a spoločným úsilím riešiť súčasné štrukturálne problémy, najmä stratu 
konkurencieschopnosti a následné zvyšovanie nezamestnanosti; 

2. pripomína, že európske verejné výdavky nemôžu byť vyňaté zo značného úsilia členských 
štátov dostať svoje verejné výdavky pod kontrolu; zdôrazňuje, že opatrenia prijaté v 
posledných rokoch na obmedzenie ročného zvyšovania európskych platobných 
rozpočtových prostriedkov by sa preto mali v zostávajúcich rokoch tohto VFR postupne 
posilňovať a že platobné rozpočtové prostriedky by v priebehu budúceho VFR nemali rásť 
rýchlejšie než inflácia; zastáva preto názor, že viazané rozpočtové prostriedky by v 
nadchádzajúcom VFR nemali presiahnuť úroveň z roku 2013, pričom miera rastu by mala 
zostať pod úrovňou inflácie; 

3. domnieva sa však, že vyrovnané štrukturálne reformy na úrovni členských štátov aj EÚ 
predstavujú základný predpoklad pre riadne a efektívne čerpanie financovania EÚ;   

4. pripomína, že Európska rada pri viacerých príležitostiach trvala na potrebe posilniť 
európske hospodárske riadenie a podporila ciele stanovené v stratégii Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, najmä podporou 
zamestnanosti, zlepšením podmienok pre inováciu, výskum a vývoj a zvýšením výdavkov 
na ne a plnením cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky; 

5. pripomína, že Európska rada v júni 2012 prijala Pakt pre rast a zamestnanosť, v ktorom 
uznáva pákový účinok, ktorý môže mať rozpočet EÚ, a kladie hlavný dôraz na jeho prínos 
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k pomoci celej Únii s cieľom prekonať súčasnú hospodársku a finančnú krízu, 
pričom zároveň pripomína dôležitosť zdravých verejných financií, štrukturálnej reformy a 
cielených investícií pre udržateľný rast; 

6. pripomína, že makroekonomické opatrenia na stabilizáciu finančného sektora a na 
štrukturálnu reformu prijaté od roku 2008 sa dosiaľ neukázali ako dostatočné na 
prekonanie hospodárskej a finančnej krízy; naliehavo žiada členské štáty, aby pokračovali 
v úsilí o vyriešenie hlboko zakorenených štrukturálnych nedostatkov, a tak umožnili plné 
využívanie domáceho potenciálu na udržateľný rast; domnieva sa preto, že s cieľom vrátiť 
sa k rastu a vytvárať pracovné miesta v Európe je potrebné prijať dobre cielený a účinný 
rozpočet EÚ, ktorý by pomohol lepšie koordinovať a posilniť úsilie členských štátov; 

7. pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ musia byť príjmy a výdavky vykázané v rozpočte 
EÚ vyrovnané a že rozpočet EÚ nemôže vytvárať deficit či dlh;  

8. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ musí byť investičným rozpočtom zameraným na poskytovanie 
jasných cieľov; kladie dôraz na to, že rozpočet EÚ sa musí jasne orientovať na oblasti 
výdavkov, o ktorých je známe, že majú jasnú a preukázateľnú pridanú hodnotu; 

9. pripomína, že splnenie siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 si bude 
vyžadovať do budúcna orientované investície, a to na úrovni členských štátov i Európy; 
napriek nepretržitému investičnému úsiliu však zdôrazňuje dlhodobý význam 
dvojúrovňového prístupu fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast, ktorý kombinuje 
znižovanie verejného deficitu a dlhu s podporou takýchto investícií;   

Aspekty výdavkov 

10. pripomína, že ako investičný nástroj sa rozpočet EÚ musí používať na podporu 
strategických investícií s európskou pridanou hodnotou, ktoré sú v súlade s prístupom 
zameraným na vytváranie rastu a pracovných miest; zdôrazňuje, že nadchádzajúci VFR by 
mal odrážať ciele stratégie Európa 2020, najmä zameriavaním výdavkov na inteligentný 
rast, čo umožní súdržné a konzistentné dlhodobé prístupy k problémom, s ktorými sa Únia 
stretáva; je pevne presvedčený, že financovanie EÚ musí byť dobre navrhnuté, aby 
spustilo a urýchlilo činnosti s jasnou pridanou hodnotou Únie a vytváralo synergie a 
komplementárnosť s činnosťami členských štátov zameriavaním sa na kľúčové investície 
orientované na budúcnosť;  

11. v tejto súvislosti opäť potvrdzuje svoje stanovisko, že programy Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti, MSP a infraštruktúr, ktoré sú základom stratégie Európa 2020 a je 
o nich známe, že majú pridanú hodnotu, musia byť primerane financované;  

12. zdôrazňuje význam výskumu a inovácie pri urýchľovaní prechodu na konkurencieschopné 
znalostné hospodárstvo; domnieva sa, že v rámci nadchádzajúceho VFR by sa rozpočtové 
zdroje mali viac koncentrovať v oblastiach vedy, výskumu a inovácií, pričom finančné 
prostriedky by sa mali zamerať na oblasti, v ktorých by EÚ mohla mať významnú budúcu 
dlhodobú výhodu; v tejto súvislosti berie na vedomie závery Sapirovej správy, v ktorej sa 
jasne zdôraznilo, že je  potrebné, aby sa Európa pretransformovala na hospodárstvo 
založené na inováciách, ak sa má prekonať problém súčasnej pomalej miery rastu; 
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13. zdôrazňuje preto potrebu zjednodušiť, posilniť, stimulovať a zaistiť financovanie 
výskumu a inovácií Únie, ak má zhodnotiť svoju konkurenčnú výhodu v znalostnej 
ekonomike v situácii, keď sa vyrovnáva s rastúcou hospodárskou silou rýchlo sa 
rozvíjajúcich hospodárstiev; 

14. poznamenáva, že väčšina výskumu preukazuje výrazne zvýšenú mieru výhod, ktoré 
vyplývajú z investícií do infraštruktúry IKT, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest a 
rast v dlhodobom i krátkodobom horizonte, a to nielen z konštrukcie infraštruktúry 
samotnej, ale aj z okamžitého, značného a trvalého multiplikačného efektu zvýšenej 
digitálnej kapacity v celom hospodárstve, najmä pre malé podniky; naliehavo žiada, aby 
sa vyvinulo všetko úsilie nielen s cieľom objasniť sumy dostupné v rozpočte EÚ, ale aj 
urobiť všetko možné na zabezpečenie toho, aby boli existujúce finančné prostriedky 
orientované na prijatie IKT; 

15. pripomína, že zjednodušenie fondov musí byť kľúčovým cieľom, ktorý treba skutočne 
naliehavo riešiť, a že kritériá excelentnosti budú mať rozhodujúci význam, rovnako ako 
obmedzovanie byrokracie a administratívneho zaťaženia, pre to, aby výskumníci a MSP 
mali ľahší prístup dostupným finančným prostriedkom;  

16. domnieva sa, že vhodne skoncipovaná politika súdržnosti EÚ je strategickým nástrojom 
pre investície, rast a konkurencieschopnosť, ktorý môže dopĺňať veľmi potrebnú 
štrukturálnu reformu; trvá na tom, že s cieľom účinne znižovať makroekonomické 
nerovnováhy v rámci EÚ a prispievať k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti sa 
financovanie musí zameriavať na tie regióny a členské štáty, ktoré to najviac potrebujú, 
aby sa zabezpečilo, že všetky regióny môžu rozvíjať svoj plný potenciál; 

17. pripomína , že vzhľadom na širokú škálu úloh, problémov a cieľov, ktoré má spoločná 
poľnohospodárska politika plniť, by sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na rok 2013 mali 
byť úmerné s cieľmi politiky počas nasledujúceho programového obdobia; zdôrazňuje 
dôležitosť finančnej disciplíny a transparentnosti v rozpočtových výdavkoch; požaduje 
efektívnejšie a účinnejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov, najmä prostredníctvom 
spravodlivejšieho rozdeľovania priamych platieb; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú 
úlohu druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý významne prispieva k 
investíciám a vytváraniu pracovných miest vo vidieckych oblastiach a k posilneniu 
efektivity a konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia; 

18. uznáva dôležité výzvy, pred ktorými stoja mladí ľudia v EÚ počas hospodárskej krízy; 
domnieva sa, že zamestnanosť, vzdelávanie, učňovstvo, odborná príprava, mobilita a 
riešenie nesúrodosti zručností sú otázky strategického významu na zapojenie mladých 
ľudí do pracovného trhu, čo prispeje k hospodárskemu oživeniu; trvá na uprednostňovanie 
týchto otázok vo všetkých dôležitých politikách financovaných z rozpočtu EÚ; 

19. zdôrazňuje dôležitosť preklenovacej zásady vytvárania synergií medzi iniciatívami 
navrhovanými na úrovni EÚ a členských štátov v záujme zabezpečenia toho, aby 
programy financované zo strany EÚ nespôsobujú zbytočnú duplicitu a aby iniciatívy EÚ 
dopĺňali pokračujúcu prácu členských štátov a pridávali jej hodnotu;   

20. berie na vedomie nové povinnosti, ktorými bola EÚ poverená na základe zmlúv, ktoré si 
budú vyžadovať primerané a cielené financovanie, aby tak Únia mohla plniť svoju úlohu 
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globálneho hráča pri zachovaní záväzkov, ktoré už prijala, najmä splnenie miléniových 
rozvojových cieľov do roku 2015; domnieva sa, že budovanie úzkych vzťahov so 
susednými krajinami by malo zostať prioritou vo vonkajšej agende Únie a že rozvojová 
pomoc EÚ sa musí zameriavať na tie krajiny, ktoré sú najviac v núdzi, na tie, kde nie je 
stabilná situácia, a na tie oblasti, na ktoré bude mať pomoc EÚ najväčší vplyv; 

Rozsiahle projekty 

21. zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, ako sú ITER, 
Galileo a GMES; v tejto súvislosti trvá na zásade jednotnosti v rámci rozpočtu EÚ, pričom 
zdôrazňuje, že všetky politiky a programy EÚ by sa mali zahrnúť do VFR, a tak prispieť 
k jeho transparentnosti, predvídateľnosti a zodpovednosti; 

22. zastáva názor, že financovanie týchto rozsiahlych projektov by malo byť v rozpočte EÚ 
zabezpečené, ale zároveň ohraničené s cieľom zabezpečiť, aby sa zabránilo možným 
prekročeniam nákladov; 

23. víta návrh Komisie stanoviť maximálnu sumu na projekt Galileo v nariadení o VFR, 
a ohraničiť tak rozpočtový príspevok na tento projekt; domnieva sa tiež, že by sa mali 
stanoviť aj maximálne príspevky z rozpočtu EÚ na projekty ITER a GMES;  

Lepšie vynakladanie prostriedkov  

24. je pevne presvedčený, že zásada európskej pridanej hodnoty by mala tvoriť základný 
prvok všetkých budúcich výdavkov, čo sa takisto musí riadiť zásadami účinnosti, 
efektívnosti a hodnoty pre peniaze, pričom sa dodržiava zásada subsidiarity ako sa 
definuje v článku 5 ZEÚ a zakotvuje v protokole 1 o úlohe národných parlamentov v 
Európskej únii; 

25. konštatuje, že v súlade s touto zásadou Únia má zákonnú povinnosť nekonať, ak ciele 
návrhu dokáže dostatočne dosahovať členský štát, či už na ústrednej úrovni, alebo na 
regionálnej a miestnej’úrovni, a v dôsledku toho by vynakladanie prostriedkov malo vždy 
podliehať kontrole subsidiarity; 

26. opätovne zdôrazňuje, že dosiahnutie európskej pridanej hodnoty a zabezpečenie riadneho 
finančného hospodárenia – (efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti) – by v súčasnosti, ešte 
viac ako kedykoľvek, predtým mali byť usmerňujúcimi zásadami rozpočtu EÚ a čo 
najďalej kritériom excelentnosti pri posudzovaní programov za pozorného vyvažovania 
dlhodobých aj krátkodobých prínosov; 

27. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť súdržnosť medzi špecifickými sektorovými predpismi 
a všeobecným rámcom nariadenia o rozpočtových pravidlách a dosiahnuť rovnováhu 
medzi zjednodušovaním a riadnym finančným hospodárením; víta hodnotiacu tabuľku 
zjednodušovania, ktorú navrhla Komisia, a potvrdzuje svoje odhodlanie podporiť program 
zjednodušovania; je presvedčený o potrebe ďalšieho znižovania administratívnej záťaže 
na príjemcov a požaduje uplatňovanie „kontrol byrokracie“ pred prijímaním záväzných 
predpisov EÚ; 

28. domnieva sa, že účinnosť výdavkov EÚ závisí od vhodného politického, regulačného 
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a inštitucionálneho rámca na všetkých úrovniach; trvá na tom, že v súlade s článkom 310 
ods. 5 a článkom 317 ZFEÚ musia členské štáty plniť rozpočet v súlade so zásadou 
riadneho finančného hospodárenia; pripomína členským štátom ich právnu povinnosť 
zabezpečiť, aby sa prostriedky zahrnuté do rozpočtu použili v súlade s touto zásadou, ako 
aj to, že musia niesť svoj podiel zodpovednosti za zefektívnenie financovania EÚ;  

29. podporuje zavedenie (ex ante a ex post) podmieňujúcich ustanovení s cieľom zabezpečiť, 
aby financovanie z EÚ, najmä čo sa týka Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov a 
Fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, bolo lepšie 
zamerané na dosiahnutie cieľov Európa 2020; domnieva sa, že malo realizovať efektívne 
hodnotenie vplyvu s cieľom monitorovať dodržiavanie už uvedených podmieňujúcich 
ustanovení, čo znamená, že finančné prostriedky by sa pozastavené, ak sa neplnia 
dohodnuté podmieňujúce ustanovenia a ciele; je presvedčený, že ak uplatňovanie 
podmieňujúcich ustanovení vychádza zo zásady posilneného partnerstva prostredníctvom 
aktívnejšieho zapájania miestnych a regionálnych orgánov, tieto ustanovenia by mohli 
zlepšiť legitímnosť a efektívnosť pomoci zo strany EÚ;  

30. je presvedčený, že pred vyplatením finančných prostriedkov by Komisia mala vymenovať 
externých aktérov, ktorí môžu prispieť konkrétnymi odbornými znalosťami v hodnotení 
investovania do rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti; domnieva sa, že bez 
dosahu na iné zdroje, by títo aktéri mohli pochádzať z vysokých škôl, dvorov audítorov a 
verejnej správy a že ich hodnotenia by sa mali posielať na posúdenie Komisii a 
rozpočtovému orgánu; 

31. navrhuje, aby, ako otázka najlepšieho postupu, Komisia predkladala pravidelné správy 
využívajúc bežné mechanizmy predkladania správ, čo by potom mohol preskúmať 
rozpočtový orgán s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele financovania zo strany EÚ dostatočne 
plnili;   

32. víta pokračujúce úsilie všetkých inštitúcií EÚ o zabezpečenie toho, aby sa administratívne 
náklady držali pevne pod kontrolou; naliehavo vyzýva všetky inštitúcie, aby všade, kde je 
to možno, nasledovali príklad Komisie pri hľadaní opatrení efektívnosti a hospodárnosti 
personálu; je presvedčený, že administratívne výdavky, ako jedna z najviditeľnejších 
oblastí výdavkov EÚ, musia odrážať pokračujúce úsilie členských štátov dostať verejné 
výdavky na udržateľnejšiu úroveň, ak si EÚ má zachovať dôveryhodnosť v očiach jej 
občanov; 

33. je presvedčený, treba urobiť ešte viac na efektívnu analýzu administratívneho rozpočtu 
Únie s cieľom zmodernizovať ju v súlade so súčasnými technologickými trendmi, nielen 
iba ako odraz vývoja v štátnych službách členských štátov, ale aj ako prejav solidarity s 
finančnou situáciou mnohých ľudí v celej EÚ; v tejto súvislosti konštatuje, že Parlament 
vynakladá veľké sumy na udržiavanie externých kancelárií v členských štátoch, ktorých 
dôležitosť sa spochybňuje vzhľadom na veľkú revolúciu v oblasti komunikácie; 

34. je presvedčený, že EÚ, najmä v kontexte uplatňovania úsporných opatrení v členských 
štátoch, musí prejaviť zodpovednosť a prijať okamžité, konkrétne opatrenia na vytvorenie 
jedného sídla pre Parlament; 

Trvanie 
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35. zastáva názor, že budúci VFR by sa mal skrátiť, aby sa zvýšila jeho flexibilita; konštatuje, 
že súčasná politika bola svedkom stanovenia súm príliš ďaleko vopred, pričom 
nasledujúce udalosti mali neodvrátiteľný vplyv na rozpočtovú flexibilitu; v tejto súvislosti 
zastáva názor, že prostredníctvom päťročného obdobia by sa vytvorilo lepšie prepojenie 
medzi trvaním VFR a funkčným obdobím inštitúcií, čím by sa posilnila demokratická 
zodpovednosť; 

Predbežné hodnotenie 

36. zdôrazňuje, že treba, aby sa do nariadenia o VFR zakotvilo povinné predbežné hodnotenie 
s osobitným postupom vrátane záväzného harmonogramu, ktorými sa zabezpečí plné 
zapojenie novozvoleného Parlamentu;  

Potreba flexibilnejšieho VFR 

37. je presvedčený, že v súvislosti s makroekonomickým prostredím a problémami meniaceho 
sa sveta a v záujme lepšieho a účinnejšieho využívania existujúcich fondov EÚ žiada, aby 
sa v budúcom VFR umožnila väčšia flexibilita tak, aby dokázal primerane reagovať na 
meniace sa okolnosti a priority a zároveň dodržiavať úrovne platobných rozpočtových 
prostriedkov odsúhlasené rozpočtovým orgánom;  

Jednotnosť rozpočtu 

38. pripomína, že rozpočet EÚ pokrýva všetky príjmy a výdavky vyplývajúce z rozhodnutí 
prijatých inštitúciami EÚ v rámci ich pôsobnosti a že samostatne zohľadňuje finančné 
operácie Únie vo forme prijímania a poskytovania úverov a záruk; 

39. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, v samostatnej prílohe, aby predložili spolu s rozborom 
vypracovaným členským štátom prehľad rozpočtových či finančných záväzkov a záruk, 
ktoré prevzala Únia alebo niektoré jej členské štáty v rámci nových európskych 
stabilizačných mechanizmov, ako sú EFSF, ESM a ďalšie projekty súvisiace s „bankovou 
úniou“; 

Vlastné zdroje 

40. konštatuje, že v článku 311 ZFEÚ sa hovorí, že rozpočet sa plne financuje z vlastných 
zdrojov; je presvedčený, že súčasný systém príjmov je zákonný aj v duchu zmluvy; 
pripomína svoj nesúhlas s legislatívnymi návrhmi, ktoré Komisia predložila 29. júna 
2011, na reformu systému vlastných zdrojov vrátane návrhov na daň za finančné 
transakcie a nový vlastný zdroj EÚ z DPH; 

41. pripomína svoj rozhodný postoj k nápravným mechanizmom; zdôrazňuje, že návrhy na 
zmenu alebo zrušenie terajšieho systému nepodporí; vyzýva všetky zainteresované strany, 
aby hľadali pragmatické riešenie a zameriavali sa na oblasti v rámci VFR, v ktorý sa môže 
dosiahnuť zhoda; 

42. vyzýva Radu, aby urýchlene dosiahla jednomyseľnú dohodu, v zmysle výsad 
vyplývajúcich zo zmluvy, o strane príjmov rozpočtu; v tejto súvislosti konštatuje, že 
Parlament síce neuplatňuje zákonné práva prekračujúce konzultácie, ktoré sa týkajú sa 
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nariadenia Rady obsahujúceho ustanovenia súvisiace so systémom vlastných zdrojov, ale 
v súlade s článkom 311 ZFEÚ dostane výzvu, aby udelil súhlas s nariadením Rady, 
ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia; vyjadruje pevné odhodlanie na dosiahnutie 
urýchlenej dohody s Radou v tejto oblasti, v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy; 

Medziinštitucionálne rokovania 

43. zdôrazňuje, že na prijatie VFR sa vyžaduje väčšina v Parlamente, ako aj v Rade, 
a poukazuje na význam dodržiavania ustanovení článku 312 ods. 5 ZFEÚ, ktorý ukladá 
inštitúciám povinnosť požiadavku „prijať všetky opatrenia potrebné na uľahčenie jeho 
prijatia“; 

44. zdôrazňuje, že to bude po prvýkrát, čo sa nariadenie MFF prijíma na základe nových 
ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktorá vyžaduje nové dohody o spolupráci medzi 
inštitúciami spájajúce efektívne rozhodovanie a rešpektovanie príslušných právomocí, ako 
sa zákonne definuje v ZFEÚ; 

45. vyjadruje svoju pripravenosť začať dôležitú diskusiu s Radou o nariadení o VFR, ako aj 
MID, a žiada Radu, aby zintenzívnila kontakty na všetkých úrovniach v súvislosti s 
rokovaním Európskej rady 22. – 23. novembra; 

46. konštatuje, že podľa článku 312 ods. 5 ZFEÚ Parlament musí udeliť súhlas väčšinou jeho 
hlasov s nariadením Rady prijatým jednomyseľne; preto naliehavo vyzýva inštitúcie, aby 
našli vzájomne výhodný spôsob práce s cieľom zabezpečiť, aby zabránili možnej 
škodlivej a zbytočnej rozpočtovej kríze;    

47. znovu opakuje, že podľa Zmluvy o fungovaní EÚ sú Európsky parlament a Rada 
zákonodarné orgány a Európska rada nemá úlohu zákonodarcu; zdôrazňuje, že rokovania 
medzi Radou a Parlamentom o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa viacročných 
programov musia pokračovať v súlade s riadnym legislatívnym postupom; 

48. poukazuje na skutočnosť, že ak sa neprijme VFR do konca roka 2013, platnosť stropov a 
iných ustanovení zodpovedajúcich roku 2013 sa predĺži, až kým sa neprijme nový VFR; 
konštatuje však, že väčšina právnych základov výdavkových programov sa skončí, čo 
znamená, že Komisia už nebude mať zákonnú spôsobilosť na rozptýlenie finančných 
prostriedkov vo VFR; naznačuje, že v takomto prípade bude Európsky parlament 
pripravený dosiahnuť rýchlu dohodu s Radou a Komisiou s cieľom prispôsobiť vnútornú 
štruktúru VFR tak, aby odrážala nové politické priority; 

49. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii, 
vládam a parlamentom členských štátov a iným príslušným inštitúciám a orgánom. 

 

Or. en 

 
 


