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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre ústavné veci
predseda

19.11.2020

pán Johan Van Overtveldt
predseda
Výbor pre rozpočet
BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2021 až 2027 (2018/0166(APP))

Vážený pán Van Overtveldt,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre ústavné veci požiadaný o predloženie stanoviska 
Vášmu výboru. Výbor sa na schôdzi 24. septembra 2020 rozhodol predložiť toto 
stanovisko formou listu.

Výbor pre ústavné veci záležitosť preskúmal na svojej schôdzi 19. novembra 2020. Na tejto 
schôdzi1 výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

Antonio Tajani

1 Na záverečnom hlasovaní sa zúčastnili: Antonio Tajani (predseda a spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko), Gabriele Bischoff (prvá podpredsedníčka), Giuliano Pisapia (tretí podpredseda), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Gilles Boyer (za druhého podpredsedu Charlesa Goerensa), 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 
(za Guya 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. zdôrazňuje význam konania v záujme európskych občanov a zdôrazňuje kľúčovú úlohu, 
ktorú pri príprave viacročného finančného rámca zohráva Európsky parlament v tejto 
súvislosti; víta dohodu, ktorá sa dosiahla v súvislosti s návrhom nariadenia Rady, 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027;

2. víta v tejto súvislosti aj ustanovenia umožňujúce lepšiu parlamentnú kontrolu na 
európskej úrovni, najmä dohodnuté ustanovenia o posilnenej rozpočtovej kontrole 
vynakladania finančných prostriedkov Next Generation EU a spoločné vyhlásenie 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o rozpočtovej kontrole nových návrhov na 
základe na článku 122 ZFEÚ, čo môže mať výrazný vplyv na rozpočet Únie; víta 
dohodnutý právne záväzný plán na zavedenie nových vlastných zdrojov počas 
nasledujúcich siedmich rokov; ďalej víta politickú dohodu, ktorá sa dosiahla 5. 
novembra 2020, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch,

3. zdôrazňuje, že dohoda o balíku VFR predstavuje historický krok pre ďalší integračný 
proces Európskej únie; trvá na dôležitosti všetkých politických dohôd vrátane záväzku 
zaviesť súbor nových vlastných zdrojov a mechanizmu podmienenosti právneho štátu; 
zdôrazňuje, že všetky prvky balíka VFR sa musia vykonávať v súlade so zásadou 
vzájomnej spolupráce v plnej miere stanovenou v článku 13 ZEÚ;

4. opätovne pripomína svoju požiadavku na zosúladenie obdobia VFR s trvaním 
volebného obdobia Parlamentu a s mandátom Komisie; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že táto otázka sa doteraz neriešila, a domnieva sa, že by sa mala prehodnotiť pri 
príležitosti preskúmania VFR na roky 2021 – 2027 v polovici trvania;

5. pripomína svoju výzvu na aktiváciu premosťovacej doložky stanovenej v článku 312 
ods. 2 ZFEÚ, aby Rada mohla prijať nariadenie o VFR kvalifikovanou väčšinou, a ďalej 
pripomína svoje návrhy na uplatnenie riadneho legislatívneho postupu na prijatie 
nariadenia o VFR;

6. navrhuje využiť dynamiku Konferencie o budúcnosti Európy, ktorú je potrebné začať 
počas nemeckého predsedníctva Rady, na diskusiu s ostatnými inštitúciami EÚ, 
občanmi a organizovanou občianskou spoločnosťou, ktorá by odrážala rozdiely v 
názoroch v rámci EÚ a vyjadrovala geografickú a demografickú rozmanitosť EÚ a jej 
členských štátov, okrem iného demokratické a ústavné výzvy spojené s 
inštitucionálnym usporiadaním nástroja obnovy a rozhodovacími postupmi týkajúcimi 
sa VFR a vlastných zdrojov vo všeobecnosti, s cieľom posilniť úlohu Európskeho 
parlamentu v týchto postupoch;


