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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami Komisii o bezpečnostnej sieti na ochranu prijímateľov programov 
Únie: zostavenie pohotovostného plánu pre VFR
(2020/2051(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 311 a článok 312 ods. 4 ZFEÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20201,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec 
(VFR) na roky 2021 – 2027, ktorý predložila Komisia 2. mája 20182,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície 
Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 20203,

– so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom 
rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: čas splniť očakávania občanov5,

- so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou, 
ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje 
a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 
1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 20216,

– so zreteľom na bod 16 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a 
Európskou komisiou7,

– so zreteľom na bod 10 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, 
Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva8,

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
2COM(2018)0322.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0075.
4 Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
5 Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.
6 COM(2019)0581 final.
7 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
8 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9–0099/2020),

A. keďže Komisia mala v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 
predložiť svoj návrh nového VFR pred 1. januárom 2018, namiesto toho sa ho však 
rozhodla o niekoľko mesiacov odložiť;

B. keďže 14. marca 2018 bol Parlament prvou inštitúciou Únie, ktorá prijala svoju pozíciu 
a stanovila svoje priority v súvislosti s VFR na obdobie po roku 2020;

C. keďže Komisia predložila 2. mája 2018 súbor legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR 
na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojov Únie, po ktorých nasledovali legislatívne 
návrhy na vytvorenie nových programov a nástrojov Únie; keďže tento návrh zahŕňal 
celkový strop VFR na úrovni 1 134,6 miliardy EUR v cenách roku 2018, alebo 1,11 % 
HND EÚ27 na úrovni pred krízou1 (vrátane 0,03 % z Európskeho rozvojového fondu), 
ktorý so sebou priniesol výrazné zníženie v porovnaní s odhadovanou úrovňou 1,16 % 
vo VFR na roky 2014 – 2020 vo vzťahu k HND EÚ27 s deklarovaným cieľom 
poskytnúť základ pre rýchle rokovania, ktoré sa majú uzavrieť pred voľbami do 
Európskeho parlamentu v roku 2019;

D. keďže 14. novembra 2018 prijal Parlament svoju predbežnú správu s podrobnými 
údajmi, ktoré dosahujú celkový strop VFR vo výške 1 324,1 miliardy EUR v cenách 
roku 2018 (1,3 % HND EÚ27), a pozmeňujúcimi návrhmi, ktorá predstavuje jeho 
mandát na rokovania, a odvtedy je pripravený začať rokovania s Radou v záujme 
dosiahnuť dohodu včas;  keďže mandát na rokovanie bol opätovne potvrdený 
10. októbra 2019;

E. keďže od novembra 2018 do apríla 2019 Parlament prijal rekordne rýchlo mandáty na 
rokovania alebo pozície v prvom čítaní k takmer všetkým odvetvovým programom a 
súhlasil s tým, že s Radou prerokuje niekoľko čiastočných dohôd a spoločných 
výkladov, aby nebrzdil proces zriaďovania nových programov; keďže metodika Rady, 
pokiaľ ide o prípravu rokovacích rámcov VFR, ktoré zahŕňajú značný počet 
odvetvových ustanovení, na ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny postup, zabránila 
Rade v rokovaniach s Parlamentom o kľúčových aspektoch odvetvových legislatívnych 
aktov, ako aj o návrhu týkajúcom sa zásad právneho štátu;

F. keďže Európska rada už niekoľkokrát predĺžila časový rámec na dosiahnutie politickej 
dohody o VFR, čím fakticky obmedzila možnosť zabezpečiť hladký prechod z VFR na 
roky 2014 – 2020 na VFR na roky 2021 – 2027;

G. keďže fínske predsedníctvo Rady predložilo prvé číselné údaje Rade pre všeobecné 
záležitosti a Európskej rade až v decembri 2019, čiže viac ako 18 mesiacov po návrhoch 
Komisie; keďže návrh fínskeho predsedníctva vôbec nezohľadnil pozíciu Parlamentu;

H. keďže na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady o VFR, ktoré sa konalo 20. a 21. 
februára 2020 a ktoré zvolal predseda Európskej rady, sa nepodarilo prijať závery;

I. keďže po neúspechu mimoriadneho samitu Európska rada v súčasnosti výrazne zaostáva 

 1 Hrubý národný dôchodok odhadovaný v dobe predloženia návrhu VFR 2. mája 2018, pričom sa nezohľadnil 
následný ani nadchádzajúci vývoj, najmä v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19.
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za časovým rámcom z roku 2013 pre rokovania o VFR na roky 2014 – 2020, keď 
Európska rada dosiahla politickú dohodu 8. februára 2013; keďže po následných 
rokovaniach medzi Radou a Parlamentom sa VFR a odvetvové legislatívne akty prijali 
veľmi neskoro, čo malo za následok vážne zdržanie prechodu na VFR na roky 2014 – 
2020 a spustenie programov Únie na úkor prijímateľov a občanov, najmä v rámci 
programov zdieľaného riadenia;

J. keďže vzhľadom na rad oneskorení a bez ohľadu na to, kedy Európska rada konečne 
dospeje k záverom, teraz reálne hrozí, že budúci VFR nebude schválený včas tak, aby 
nadobudol účinnosť 1. januára 2021, a nebude zabezpečený hladký prechod z VFR na 
roky 2014 – 2020 na VFR na roky 2021 – 2027, a to aj s ohľadom na riziko veľmi 
rozdielnych pozícií Parlamentu a Rady a potrebu intenzívnych medziinštitucionálnych 
rokovaní v rámci postupu súhlasu a riadneho legislatívneho postupu;

K. keďže pandémia ochorenia COVID-19, hoci poukázala na význam a potenciál silného 
rozpočtu Únie s cieľom zabezpečiť komplexnú a okamžitú reakciu Únie, spôsobila ešte 
väčšie omeškanie rokovaní a dohody o budúcom VFR v Európskej rade a ovplyvňuje 
podmienky, za ktorých by sa mohli uskutočniť medziinštitucionálne rokovania;

L. keďže pre prípad, že nový VFR nebude prijatý včas, obsahuje článok 312 ods. 4 ZFEÚ 
ustanovenie o bezpečnostnej sieti na ochranu prijímateľov programov Únie vo forme 
automatického a dočasného predĺženia stropov a iných ustanovení posledného roka 
súčasného rámca, čo by v roku 2021 malo za následok celkový strop vo výške 
162 243 000 000 EUR v cenách roku 2018 alebo 172 173 000 000 EUR v bežných 
cenách, čo by bolo ekvivalentom 1,15 % HND EÚ27;

M. keďže základné akty značného počtu súčasných výdavkových programov však obsahujú 
dátumy uplynutia platnosti, ktoré spolu s nedostatočnou operačnou pripravenosťou 
môžu oslabiť bezpečnostnú sieť stanovenú v ZFEÚ; keďže tieto dátumy uplynutia 
platnosti by sa museli predĺžiť alebo zrušiť, aby bol zabezpečený ich súlad so zásadami, 
o ktoré sa opiera článok 312 ods. 4 ZFEÚ, a aby sa zabránilo zastaveniu príslušných 
programov, čo by bolo na úkor ich prijímateľov a Únie ako celku, najmä v čase krízy;

N. keďže Parlament následne vo svojom uznesení z 10. októbra 2019 naliehavo vyzval 
Komisiu, aby začala pripravovať pohotovostný plán pre VFR zameraný na ochranu 
prijímateľov a zabezpečenie kontinuity financovania, ktorý má byť predložený 
začiatkom roka 2020 s cieľom uľahčiť rýchle prijatie Parlamentom a Radou;

O. keďže Komisia už pripustila riziká, ktoré pre budúci VFR predstavuje prípadné 
uplynutie platnosti alebo neprijatie niektorých legislatívnych aktov, a najmä navrhnutie 
prechodného nariadenia, ktorého cieľom je poskytnúť istotu a kontinuitu konečným 
prijímateľom;

P. keďže Parlament bol pripravený už v dostatočnom predstihu a opakovane varoval pred 
zastavením programov Únie, pričom oznámil svoj zámer nebyť nútený prijať zlú 
dohodu o VFR z dôvodu časového tlaku;

Q keďže kríza v oblasti zdravia, ktorú spôsobilo globálne šírenie ochorenia COVID-19, a 
bezprecedentný sociálno-ekonomický vplyv na životy občanov sú ešte pádnejším 
dôvodom na odstránenie akékoľvek rizika diskontinuity alebo neriadeného predĺženia 
súčasného VFR a programov; keďže je čoraz dôležitejšie zaručiť, aby Únia bola 
schopná vykonávať svoje operácie a poskytnúť ambicióznu reakciu na krízu a stratégiu 
obnovy napriek neistému dátumu nadobudnutia účinnosti nového VFR; keďže Komisia 
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by v tomto ohľade mala vyslať zainteresovaným stranám jasný odkaz;

R. keďže rozpočet Únie na rok 2021 by mal naďalej riešiť bezprostredné sociálne a 
hospodárske dôsledky núdzovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19; keďže 
ambiciózny, zodpovedný a na solidaritu orientovaný pohotovostný plán pre VFR by v 
porovnaní s oneskoreným a nevyhovujúcim VFR mohol byť lepším základom pre 
reakciu Únie na krízu, stratégiu oživenia a politické priority Únie, pričom by 
nadväzoval na existujúce programy s náležitými úpravami, zmenou orientácie a 
flexibilitou, ako aj pozitívnymi opatreniami prijatými už v rámci rozpočtu na rok 2020; 
keďže rokovania o budúcom VFR sú naďalej naliehavé, a to aj vzhľadom na čas 
následne potrebný na spustenie nových programov, na zmenu a ratifikáciu nového 
rozhodnutia o vlastných zdrojoch;

S. keďže teraz je nevyhnutné, aby Komisia predložila príslušné potrebné legislatívne 
návrhy a operačné ustanovenia vzhľadom na svoje postavenie strážkyne zmlúv a 
držiteľky práva iniciatívy a v súlade s ústnym a písomným záväzkom zvoleného 
predsedu Komisie zo 16. júla 2019, že bude reagovať legislatívnym aktom, keď 
Parlament väčšinou svojich členov prijme uznesenia so žiadosťou, aby Komisia 
predložila legislatívne návrhy;

1. žiada Komisiu, aby do 15. júna 2020 na základe príslušných právnych základov pre 
každý program výdavkov1 a v zmysle článku 312 ods. 4 ZFEÚ predložila návrh 
pohotovostného plánu pre VFR na zabezpečenie záchrannej siete s cieľom chrániť 
prijímateľov programov Únie na základe odporúčaní uvedených v prílohe k tomuto 
dokumentu;

2. žiada, aby pohotovostný plán pre VFR:

– zrušil alebo predĺžil lehoty stanovené v základných aktoch všetkých príslušných 
výdavkových programov VFR;

– ak je to z právneho hľadiska potrebné, najmä v rámci programov zdieľaného 
riadenia, upravil príslušné finančné sumy na základe technického predĺženia 
úrovní z roku 2020;

– uskutočnil revíziu pravidiel a cieľov, ktorými sa riadia príslušné výdavkové 
programy, s cieľom dočasne preorientovať ich zameranie na riešenie a zmiernenie 
priamych hospodárskych a sociálnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 
a na podporu oživenia;

– na tento účel umožnil cielené posilnenie, vychádzajúc z pozitívnych opatrení, 
ktoré už boli prijaté v rámci rozpočtu na rok 2020; a vytvorenie najnaliehavejších 
nových nástrojov a iniciatív v rámci balíka obnovy a rekonštrukcie po skončení 
pandémie ochorenia COVID-19;

1 Článok 19 ods. 2, článok 21 ods. 2, článok 33, článok 42, článok 43 ods. 2, článok 46 písm. d), článok 77 ods. 
2, článok 78 ods. 2, článok 79 ods. 2, článok 79 ods. 4, článok 81 ods. 1, článok 81 ods. 2, článok 82 ods. 
1, článok 84, článok 87 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 113, článok 114, článok 149, 
článok 153 ods. 2 písm. a), článok 164, článok 165 ods. 4, článok 166 ods. 4, článok 167 ods. 5, článok 
168 ods. 4 písm. b), článok 168 ods. 5, 169, článok 172, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 177, 
článok 178, článok 182 ods. 1, článok 182 ods. 4, článok 183, článok 188, článok 189 ods. 2, článok 192 
ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2, článok 196, článok 197, článok 203, článok 207 ods. 2, 
článok 209 ods. 1, článok 212 ods. 2, článok 214 ods. 5, článok 325, článok 338 ods. 1, článok 349 a 
článok 352 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 a článok 203 Zmluvy o Euratome.
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3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania 
Komisii a Rade.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA

ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

A. ZÁSADY A CIELE NÁVRHU

1. Pohotovostný plán pre VFR má za cieľ poskytnúť záchrannú sieť na ochranu 
prijímateľov programov Únie v prípade, že VFR na roky 2021 – 2027 nebude možné 
schváliť včas na to, aby nadobudol účinnosť 1. januára 2021. Pohotovostný plán pre 
VFR by mal zabezpečiť uspokojivú mieru predvídateľnosti a kontinuity v plnení 
rozpočtu Únie. Mal by tiež umožniť Únii reagovať na bezprostredné sociálne a 
hospodárske následky pandémie COVID-19 a pracovať na oživení.

2. Pohotovostný plán pre VFR zahŕňa jeden alebo viacero legislatívnych návrhov na 
zrušenie alebo predĺženie lehôt stanovených v základných aktoch všetkých príslušných 
výdavkových programov a, ak je to z právneho hľadiska potrebné, najmä v rámci 
programov zdieľaného riadenia, úpravu príslušných finančných súm na základe 
technického predĺženia úrovní z roku 2020. Súčasťou legislatívneho návrhu 
(legislatívnych návrhov) by mala byť aj dočasná zmena zamerania cieľov všetkých 
príslušných výdavkových programov tak, aby mohli čo najlepšie riešiť bezprostredné 
dôsledky pandémie COVID-19. Na rovnaký účel by súčasťou návrhu (návrhov) malo 
byť podľa potreby opätovné prispôsobenie pravidiel s cieľom umožniť maximalizovať 
flexibilitu, najmä pri vykonávaní programov zdieľaného riadenia, vrátane rozšírenia 
všetkých legislatívnych opatrení zavedených v roku 2020 a nadviazania na ne s cieľom 
podporovať členské štáty a prijímateľov pri zmierňovaní vplyvu globálneho šírenia 
ochorenia COVID-19.

3. Pohotovostný plán pre VFR by mal umožniť cielené posilnenie príslušných 
výdavkových programov v rozpočte na rok 2021 a zriadenie najnaliehavejších nových 
legislatívnych nástrojov, opatrení a programov ako súčasť balíka obnovy a 
rekonštrukcie potrebného v čase po globálnom šírení ochorenia COVID-19.

4. Pohotovostný plán pre VFR by sa mal predložiť najneskôr do 15. júna 2020, pokiaľ 
rokovania o VFR medzi Európskym parlamentom a Radou nebudú viesť k politickej 
dohode pred týmto dátumom. Tento časový rámec na predloženie pohotovostného 
plánu bude riešiť dvojitú potrebu: a) zabezpečiť, aby sa rozpočtový postup na rok 
2021 začal všetkými potrebnými informáciami, pokiaľ ide o pohotovostné plánovanie; 
b) zabezpečiť, aby spoluzákonodarcovia mohli prijať príslušné legislatívne návrhy 
pred zmierovacím konaním o rozpočte na rok 2021. Bude to čas, keď rozpočtový 
orgán bude musieť prijať konečné rozhodnutie o budúcoročnom rozpočte Únie buď na 
základe nového VFR na roky 2021 – 2027, alebo na základe predĺženia stropov na rok 
2020.  

5. Opatrenia potrebné na vykonávanie pohotovostného plánu sa financujú 
prostredníctvom ročného rozpočtu v rámci stropov VFR na rok 2020 a ustanovení o 
flexibilite VFR na roky 2014 – 2020 predĺžených v súlade s článkom 312 ods. 4 
ZFEÚ, na základe technického predĺženia súm, ktoré už v roku 2020 schválil 
rozpočtový orgán, zvýšených použitím 2 % deflátora a dodatočných súm potrebných 
na zavedenie balíka obnovy a rekonštrukcie po skončení pandémie ochorenia COVID-
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19. Toto technické predĺženie by malo takisto určiť vnútroštátne balíky v rámci 
programov zdieľaného riadenia. 

B. NAVRHOVANÉ OPATRENIA

1. Jeden alebo viacero legislatívnych návrhov na: 

– zrušenie alebo predĺženie lehôt stanovených v základných aktoch všetkých 
príslušných výdavkových programov VFR a 

– ak je to z právneho hľadiska potrebné, najmä v rámci programov zdieľaného 
riadenia, upravenie príslušných finančných súm na základe technického 
predĺženia úrovní z roku 2020,

– revíziu pravidiel a cieľov, ktorými sa riadia príslušné výdavkové programy, s cieľom 
dočasne preorientovať ich zameranie na riešenie a zmiernenie priamych 
hospodárskych a sociálnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 a na podporu 
oživenia vrátane rozšírenia všetkých legislatívnych opatrení zavedených na tento účel 
v roku 2020 a nadviazania na ne.
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LIST VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

Johan Van Overtveldt
predseda
Výbor pre rozpočet
BRUSEL

Vec: Stanovisko k bezpečnostnej sieti na ochranu prijímateľov finančných prostriedkov 
z programov EÚ: zostavenie pohotovostného plánu pre VFR (2020/2051(INL))

Vážený pán Van Overtveldt,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadaný 
o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Výbor 27. marca 2020 prijal rozhodnutie, že uplatní 
písomný postup a stanovisko pošle vo forme listu.

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka preskúmal túto otázku písomným postupom 
27. marca 2020. Rozhodol, že vyzve Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

(podpísaný) Norbert Lins

NÁVRHY

- so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 31. októbra 2019, 
ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich 
distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 
1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 20211,

A. keďže Komisia už 31. októbra 2019 predložila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú 
určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 
(EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia ďalšie príslušné nariadenia;

B. keďže prechodné opatrenia navrhnuté pre EPFRV a EPZF sa navrhujú s cieľom zaručiť 

1 COM(2019)581.
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platby prijímateľom po období, na ktoré sa vzťahuje súčasný viacročný finančný rámec 
(VFR), a so zreteľom na to, že obsahuje osobitné ustanovenia, o ktorých musia 
rozhodovať spoluzákonodarcovia;

C. keďže tento návrh by mohol slúžiť ako základ podobných prechodných ustanovení pre 
iné programy, nielen v zmysle technických riešení, ale aj ako príklad pozitívnych 
účinkov, ktoré majú takéto návrhy na stabilitu príslušných odvetví;

D. keďže v návrhu prechodných opatrení pre SPP sa Komisia riadila zásadou predĺženia 
súčasných pravidiel a možnosti využívať nové peniaze bez zavedenia nových pravidiel, 
čo by mohlo byť rozhodujúce pre včasné prijatie prechodných opatrení;

E. keďže od agropotravinárskeho sektora sa počas prechodného obdobia bude očakávať, že 
splní všetky existujúce požiadavky, súčasná úroveň financovania SPP by sa mala 
zachovať ako minimum.

PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA

ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

A. ZÁSADY A CIELE NÁVRHU

1. pohotovostný plán VFR zohľadní precedens stanovený pre financovanie SPP po roku 
2020, v ktorom Komisia už navrhla prechodné opatrenia pre EPFRV a EPZF, a to najmä 
predĺžením súčasných pravidiel a bez zavedenia prvkov z rokovaní o nových 
odvetvových programoch, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.
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