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Věc: Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
facilita na podporu oživení a odolnosti (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 
2020/0104(COD))

Vážení předsedové,

v rámci výše uvedeného postupu byl Výbor pro ústavní záležitosti požádán o předložení 
stanoviska výborům. Na své schůzi dne 24. září 2020 se rozhodl toto stanovisko předat ve 
formě dopisu.

Výbor pro ústavní záležitosti projednal tuto záležitost na své schůzi dne 12. října 2020. Na 
této schůzi1 se výbor rozhodl vyzvat Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Antonio Tajani

1 Konečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Antonio Tajani (předseda a zpravodaj pro stanovisko), 
Gabriele Bischoff (místopředsedkyně), Charles Goerens (místopředseda), Giuliano Pisapia (místopředseda), 
Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (zastupující Jacka 
Saryusze-Wolského), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Sophia in 't Veld (zastupující Guy Verhofstadta), Miapetra Kumpula-Natri (zastupující Pedra Silvu 
Pereiru), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai 
Tudose, Loránt Vincze a Rainer Wieland. 
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NÁVRHY

Ve svých usneseních o budoucnosti Evropy ze dne 16. února 2017 Parlament zdůraznil, že je 
třeba zlepšit schopnost Unie jednat a posílit demokratickou odpovědnost a transparentnost 
rozhodování na této úrovni, vzhledem k tomu, že metoda Společenství je pro fungování Unie 
nejvhodnější. Vyjádřil názor, že rozhodovací postupy v Radě týkající se jak vlastních zdrojů, 
tak i VFR, by měly být změněny z jednomyslného rozhodování na hlasování kvalifikovanou 
většinou, a zdůraznil, že pro přijetí nařízení o víceletém finančním rámci je třeba použít řádný 
legislativní postup. Ačkoli některá z těchto zlepšení vyžadují reformu Smlouvy, čl. 312 odst. 
2 SFEU již umožňuje pro přijetí víceletého finančního rámce Radou aktivovat hlasování 
kvalifikovanou většinou.

V souladu s tímto postojem Výbor pro ústavní záležitosti ve svém stanovisku k návrhu 
rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie určenému pro Rozpočtový výbor 
poukázal na přínosy vytvoření dočasné finanční kapacity prostřednictvím finančních 
prostředků, jež vypůjčí  Komise na trzích jménem EU pro účely nástroje na podporu oživení 
„Next Generation EU“, a na potřebu zavedení nových skutečných vlastních zdrojů během 
období VFR 2021-2027, aby byla zajištěna důvěryhodnost a udržitelnost plánu navrácení 
prostředků v rámci balíčku, a trvá na tom, že nový mechanismus vyžaduje řádné parlamentní 
spolurozhodování a odpovědnost i maximální transparentnost. To platí i pro rozhodnutí 
týkající se prioritního nastavení a vyplácení prostředků pro všechny nástroje financované 
prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů v rámci programu Next Generation EU. 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná facilita na podporu oživení a odolnosti je jedním z hlavních 
pilířů opatření na podporu oživení „Next Generation EU“, a je proto vhodné, aby tento nástroj 
obsahoval následující ustanovení k zajištění demokratické kontroly a odpovědnosti při 
řádném respektování zásady institucionální rovnováhy: 

- jasné stanovení evropských priorit a výdajových cílů, co se týče priorit stanovených      
v nařízení, jakož i zaměření na projekty na podporu integrace Unie;

- využívání aktů v přenesené pravomoci namísto prováděcích aktů k přijímání plánů na 
podporu oživení a odolnosti;

- povinný, včasný a řádně strukturovaný přezkum provádění facility; 

- víceúrovňové konzultace se zúčastněnými stranami, se zástupci nebo orgány na 
regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery, organizacemi 
občanské společnosti a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, a to i při přípravě 
plánů na podporu oživení a odolnosti, aniž by docházelo k nepřiměřeným prodlevám    
v tomto procesu, v souladu se zásadou partnerství;

- pravidelné a včasné podávání zpráv a poskytování informací Evropskému parlamentu   
a Radě, a to současně a za stejných podmínek, a to jak písemně, tak prostřednictvím 
účasti zástupců Komise a členských států na schůzích příslušných výborů Evropského 
parlamentu; 

- vytvoření vhodných nástrojů, jako je veřejně dostupný srovnávací přehled, pro 
sledování a hodnocení provádění a zapojení Evropského parlamentu při jmenování 
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případných odborníků, kteří jsou nápomocni Komisi;     

- přístup Evropského parlamentu k jednotné databázi obsahující v elektronické podobě 
podrobné informace o všech konečných příjemcích finančních prostředků z facility;

-  přístup k financování podmíněný dodržováním hodnot zakotvených v článku 2 SEU       
v souladu s pravidly, která budou v tomto ohledu stanovena pro celý rozpočet EU;

- postup udělování absolutoria Evropským parlamentem ohledně výdajů v rámci tohoto 
nástroje, který jasně odliší výdaje z facility od obecného postupu pro udělování 
absolutoria Komisi.      

Výbor pro ústavní záležitosti by dále rád poukázal na to, že nástroj „Next Generation EU“ 
může být příčinou k pokračujícím rozporným diskusím o tzv. morálním hazardu ve vztahu 
mezi „čistými přispěvateli a čistými příjemci“, nebudou-li zavedeny žádné nové vlastní 
zdroje, jež by financovaly splacení tohoto bezprecedentního balíčku na podporu oživení do 
rozpočtu EU. To by poškodilo jednotu, solidaritu a soudržnost, na nichž je naše Unie 
vybudována. Výbor proto opětovně vyzývá k zavedení souboru nových vlastních zdrojů na 
základě právně závazného harmonogramu, který by měl pokrývat alespoň náklady spojené     
s balíčkem oživení „Next Generation EU“ (jistina a úroky), čímž by byla zajištěna 
důvěryhodnost a udržitelnost splátkového kalendáře. Za tímto účelem je nezbytné, aby byl do 
interinstitucionální dohody o rozpočtových záležitostech začleněn závazný harmonogram pro 
zavedení uvedeného souboru nových vlastních zdrojů na období VFR 2021-2027. Cílem této 
dohody by rovněž mělo být posílení úlohy Evropského parlamentu, pokud jde o uplatňování 
ustanovení Smlouvy, o něž se tento balíček opírá.

A konečně, s ohledem na nebývalou povahu nástroje pro oživení, který je milníkem 
historického významu, jenž se časově překrývá se 70. výročím Schumanovy deklarace ze dne 
9. května 1950, a na jeho význam pro další integraci Unie, se Výbor pro ústavní záležitosti 
domnívá, že konference o budoucnosti Evropy je vhodnou příležitostí k diskusi, mimo jiné    
o demokratických a ústavních výzvách spojených s institucionálním uspořádáním nástroje 
oživení a s rozhodovacími postupy o víceletém finančním rámci a o vlastních zdrojích 
obecně, a to s ohledem na to, že Evropský parlament má v současné době v tomto směru 
omezenou úlohu.


