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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro ústavní záležitosti
předseda

19.11.2020

pan Johan Van Overtveldt
předseda
Rozpočtový výbor
BRUSEL

Věc: Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2021–2027 (2018/0166(APP))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro ústavní záležitosti byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru 
předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 24. září 2020 rozhodl předat toto stanovisko 
ve formě dopisu.

Výbor pro ústavní záležitosti projednal tuto záležitost na své schůzi dne 19. listopadu 2020. 
Na této schůzi1 se výbor rozhodl vyzvat Rozpočtový výbor, jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Antonio Tajani

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Antonio Tajani (předseda a zpravodaj), Gabriele Bischoff (první 
místopředsedkyně), Giuliano Pisapia (třetí místopředseda), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Gilles Boyer (zastupující Charlese Goerense, druhého místopředsedu), Fabio Massimo Castaldo, 
Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban 
González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (zastupující Guy 
Verhofstadta), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut 
Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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NÁVRHY

1. zdůrazňuje, že je důležité jednat v zájmu evropských občanů, a poukazuje na zásadní 
úlohu, kterou v tomto ohledu sehrává Evropský parlament při přípravě víceletého 
finančního rámce; vítá dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně návrhu nařízení Rady, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027;

2. v této souvislosti vítá i ustanovení umožňující lepší parlamentní kontrolu na evropské 
úrovni, zejména dojednaná ustanovení o posílené rozpočtové kontrole vynakládání 
prostředků z nástroje Next Generation EU a společné prohlášení Evropského 
parlamentu, Rady a Komise o rozpočtové kontrole nových návrhů založených na článku 
122 SFEU s možnými značnými důsledky pro rozpočet Unie; vítá dohodnutý právně 
závazný plán na zavedení nových vlastních zdrojů v příštích sedmi letech; rovněž vítá 
politickou dohodu, jíž bylo dosaženo dne 5. listopadu 2020 ohledně návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v členských státech;

3. zdůrazňuje, že dohoda o balíčku VFR představuje historický krok pro další proces 
integrace Evropské unie; trvá na tom, že všechny politické dohody, včetně závazku 
zavést soubor nových vlastních zdrojů a mechanismu podmíněnosti v oblasti právního 
státu, jsou důležité, a zdůrazňuje, že všechny prvky balíčku VFR musí být prováděny 
v souladu se zásadou vzájemné loajální spolupráce stanovenou v článku 13 SEU;

4. připomíná svůj požadavek, že období VFR by mělo být sladěno s trváním volebního 
období Parlamentu a s mandátem Komise; vyjadřuje politování nad tím, že se tato 
otázka do současné doby neřešila, a domnívá se, že by měla být znovu otevřena 
u příležitosti přezkumu VFR na roky 2021–2027 v polovině období;

5. připomíná svou výzvu k aktivaci překlenovacího ustanovení podle čl. 312 odst. 2 SFEU, 
aby Rada mohla přijmout nařízení o VFR kvalifikovanou většinou, a rovněž připomíná 
své návrhy použít pro přijetí nařízení o VFR řádný legislativní postup; 

6. navrhuje, aby se využila dynamika vzešlá z konference o budoucnosti Evropy, která 
musí být zahájena během německého předsednictví v Radě, k diskusi s dalšími orgány 
EU, občany a organizovanou občanskou společností, která by odrážela rozdílné názory 
v rámci EU a vyjadřovala geografickou i demografickou různorodost EU a jejích 
členských států, mimo jiné o demokratických a ústavních výzvách spojených 
s institucionálním uspořádáním nástroje na podporu oživení a s rozhodovacími postupy 
o VFR a vlastních zdrojích obecně, s cílem posílit úlohu Evropského parlamentu 
v těchto postupech.


