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B9-0157/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných 
zdrojoch a pláne obnovy
(2020/2631(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a jej Protokol č. 28 
o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

– so zreteľom na články 225, 311 a 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície 
Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 20201,

– so zreteľom na návrh Komisie z 2. mája 2018 na nariadenie Rady, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

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

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: čas splniť očakávania občanov2,

– so zreteľom na bod 16 Rámcovej dohody z 20. októbra 2010 o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou3,

– so zreteľom na bod 10 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 medzi 
Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe 
práva4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na 
boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom5,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 23. apríla 2020, na základe ktorých bola 
Komisia poverená analýzou presných potrieb a bezodkladnou prípravou návrhu plánu 
obnovy,

– so zreteľom na vyhlásenie Euroskupiny z 8. mája 2020 o podpore vzhľadom na krízu 
spôsobenú pandémiou,

1 Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 51.
2 Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.
3 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
4 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
5 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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– so zreteľom na správu Euroskupiny o komplexnej reakcii hospodárskej politiky na 
pandémiu COVID-19, uverejnenú 9. apríla 2020,

– so zreteľom na Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú 
iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+), ktoré Parlament prijal 26. marca 2020 
a 17. apríla 2020 a ktoré umožňujú najmä väčšiu flexibilitu členských štátov pri 
využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),

– so zreteľom na balík vo výške 540 miliárd EUR, ktorý prijala Euroskupina na podporu 
členských štátov, podnikov a pracovníkov počas krízy spôsobenej ochorením COVID-
19 prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Európskej investičnej 
banky (EIB) a európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE),

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Komisie zo 16. apríla 2020 na plenárnom zasadnutí 
Európskeho parlamentu o zvýšení stropov vlastných zdrojov dlhodobého rozpočtu EÚ 
z 1,2 % na maximálne 2 % HND EÚ27 pred krízou na dočasné obdobie,

– so zreteľom na jarnú hospodársku prognózu Komisie uverejnenú 6. mája 2020,

– so zreteľom na rozsudok nemeckého Spolkového ústavného súdu týkajúci sa programu 
nákupu aktív verejného sektora (PSPP) Európskej centrálnej banky (ECB) z 5. mája 
2020 a na tlačovú správu Súdneho dvora Európskej únie z 8. mája 2020,

– so zreteľom na prijatie dočasného rámca 19. marca 2020, ktorý členským štátom 
umožňuje ďalšiu podporu hospodárstva počas pandémie COVID-19 úplným využitím 
flexibility stanovenej v pravidlách štátnej pomoci,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady guvernérov ECB z 18. marca 2020 o núdzovom 
pandemickom programe nákupu aktív,

– so zreteľom na vyhlásenie ministrov financií EÚ z 23. marca 2020 k Paktu stability 
a rastu vzhľadom na krízu spôsobenú ochorením COVID-19,

– so zreteľom na Parížsku dohodu, ktorá stanovuje globálny rámec na zabránenie 
nebezpečnej zmene klímy obmedzením globálneho otepľovania na výrazne menej ako 
2 °C a úsilím o jeho obmedzenie na 1,5 °C,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu Rady Európy z 3. mája 1996,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv (EPSP) vyhlásený Parlamentom, Radou 
a Komisiou v novembri 2017,

– so zreteľom na predbežnú hodnotiacu správu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 
z 18. marca 2020 s názvom COVID-19 a svet práce: vplyvy a reakcie,

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,
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A. keďže sa očakáva, že Komisia po viacerých odkladoch koncom mája 2020 predloží 
aktualizovaný návrh viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027, ako aj 
návrh plánu obnovy, ktorý podporí oživenie po kríze spôsobenej ochorením COVID-19, 
so zvýšeným financovaním a zdrojmi;

B. keďže pandémia COVID-19 má rozsiahly a rušivý vplyv na hospodárske systémy 
členských štátov a spôsobuje narušenie spoločnosti, najmä pokiaľ ide o zraniteľné 
skupiny a príjmy a práva pracovníkov; keďže rozsah hospodárskeho poklesu v dôsledku 
krízy v oblasti zdravia nemá obdobu; keďže sa predpokladá, že HDP EÚ klesne v roku 
2020 o približne 7,5 %, čo je omnoho viac než počas celosvetovej finančnej krízy 
v roku 2009, a že v roku 2021 vzrastie len o 6 %;

C. keďže pandémia COVID-19 poukázala na dôsledky neoliberálnych politík EÚ 
a chýbajúcu koordináciu a solidaritu medzi členskými štátmi v časoch zdravotných kríz, 
ktorá tiež oddialila opatrenia potrebné na podporu členských štátov vo veľkých 
ťažkostiach a na podporu hospodárskeho a sociálneho oživenia; keďže EÚ nepodporila 
spoločnú stratégiu boja proti vírusu s cieľom zabrániť súťaži medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o vzácne zdravotnícke zdroje;

D. keďže systémy verejného zdravotníctva sú naďalej pod veľkým tlakom, aby zabezpečili 
primeranú starostlivosť pre všetkých pacientov; keďže dostávajú čoraz menej 
finančných prostriedkov a v dôsledku procesov liberalizácie a privatizácie na jednej 
strane a pravicových úsporných opatrení na strane druhej sú zanedbávané;

E. keďže Komisia sa rozhodla aktivovať „všeobecnú únikovú doložku“ stanovenú 
v pravidlách o deficite v rámci Paktu stability a rastu v snahe podporiť verejné výdavky 
členských štátov, ale neprijala žiadny rozhodný krok, aby pakt nahradila nový paktom 
o udržateľnom rozvoji a zamestnanosti;

F. keďže ECB sa zaviazala, že vytvorí núdzový pandemický program nákupu aktív vo 
výške 750 miliárd EUR na nákup cenných papierov súkromného a verejného sektora, čo 
čiastočne zmierni verejný dlh počas krízy, a zároveň poskytne 120 miliárd EUR 
prostredníctvom opatrení kvantitatívneho uvoľňovania a 20 miliárd EUR na nákup dlhu;

G. keďže 23. apríla 2020 hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ potvrdili rozhodnutia 
Euroskupiny o EMS z 9. apríla 2020 spolu s rozhodnutiami EIB a návrhmi Komisie, 
ktoré predstavujú balík vo výške 540 miliárd EUR, ktorý nie je dostatočný 
a v niektorých prípadoch ani vhodný, lebo balík EMS vnucuje poskytovanie úverov 
a prísnu podmienenosť a nezabezpečuje pracovné práva a nezaručuje platy v rámci 
nástroja SURE;

H. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 má veľmi rôzne účinky na hospodárstva 
členských štátov a regiónov, pretože priestor na reakciu na hospodársku krízu sa 
výrazne líši; keďže členské štáty a regióny, ktoré sú najviac postihnuté krízou v oblasti 
zdravia, budú najviac trpieť aj z hospodárskeho hľadiska;

I. keďže vo všetkých členských štátoch budú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva 
najviac zasiahnuté hospodárskymi dôsledkami zdravotnej krízy; keďže sa veľmi 
pravdepodobne zvýšia sociálne, hospodárske a regionálne rozdiely tak v rámci 
členských štátov, ako aj v celej EÚ;
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J. keďže členské štáty majú veľmi rozdielne fiškálne priestory; keďže heterogénna 
architektúra EÚ, rozdielny vplyv jej politík a nedostatočné reakcie na hospodársku krízu 
môžu spôsobiť vznik novej krízy štátnych dlhov;

K. keďže je povinnosťou všetkých európskych aktérov transformovať svoje hospodárstva s 
cieľom podporiť inkluzívne, vyvážené a environmentálne udržateľné spoločnosti; keďže 
žiadne ekonomicky zmysluplné riešenie oživenia zo strany EÚ nesmie ďalej zvýšiť dlh 
členských štátov;

L. keďže počas predchádzajúcej krízy sa ukázalo, že súčasný rámec správy hospodárskych 
záležitostí, najmä Pakt stability a rastu, je veľmi procyklický, a preto ešte viac prehĺbil 
hospodárske rozdiely v EÚ;

M. keďže opatrenia, ktoré boli prijaté a o ktorých sa uvažuje na úrovni EÚ, ani zďaleka nie 
sú potrebnou odpoveďou na problémy vyplývajúce z hospodárskej a sociálnej situácie, 
ktorá sa zhoršila v dôsledku pandémie COVID-19; keďže tieto opatrenia, ako svedčia 
nedávne zasadnutia Euroskupiny, odhalili zásadné rozpory v rámci EÚ, ako aj 
chýbajúcu solidaritu a primeranú reakciu na rozsah problémov, ktorým čelia členské 
štáty a obyvateľstvo v Európe, pričom sa zároveň robia ústupky záujmom hlavných 
európskych mocností a veľkých hospodárskych a finančných skupín; keďže tieto 
opatrenia sú obmedzené a dočasné a stanovujú sa v súlade s logikou zadlženosti, ktorá 
pridáva ďalší dlh k už neudržateľným dlhom, a v súlade s podmienkami, ktoré 
nezaručujú práva pracovníkov ani obyvateľov, ani nezodpovedajú potrebám členských 
štátov, pričom prehlbujú asymetrie, nerovnosti a vzťahy závislosti v rámci EÚ;

N. keďže pandémia COVID-19 nesmie byť v žiadnom prípade zneužitá ako ospravedlnenie 
omeškania v riešení núdzovej situácie v oblasti klímy a životného prostredia; keďže 
teraz viac než kedykoľvek predtým existuje potreba aj príležitosť na sociálnu 
a ekologickú prestavbu našej spoločnosti a hospodárstva po pandémii;

O. keďže epidémia samotná aj z nej vyplývajúca hospodárska a sociálna kríza sú 
globálnymi problémami; keďže súťaž musí byť nahradená solidaritou a spoluprácou na 
celosvetovej úrovni;

P. keďže MOP uviedla, že hospodárska a pracovná kríza urýchlená pandémiou COVID-19 
by v druhom štvrťroku 2020 mohla viesť ku globálnym stratám pracovných miest na 
úrovni 305 miliónov pracovných miest na plný úväzok;

Q. keďže ľudia s neistým ubytovaním, neistou a atypickou prácou, v neoficiálnych 
táboroch alebo bezdomovci, ktorí žijú na ulici, s nedostatočným prístupom k vode 
a vyhovujúcim hygienickým zariadeniam, ale aj s nedostatočným prístupom 
k informáciám a bez riadneho digitálneho prístupu, sú zvlášť výrazne postihnutí 
opatreniami na obmedzenie pohybu, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch;

Nový, ambiciózny a novozameraný VFR, ktorý napĺňa skutočné potreby a očakávania ľudí

1. pripomína svoju pozíciu prijatú 14. novembra 2018, hoci nebola dostatočná, 
a potvrdenú 10. októbra 2019, že viazané rozpočtové prostriedky na obdobie rokov 
2021 – 2027 by mali byť stanovené vo výške 1 324,1 miliardy EUR v cenách roku 2018 
(1,3 % predkrízového HND EÚ27); zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-
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19 radikálne zmenila celý kontext, v ktorom bola táto pozícia prijatá; zdôrazňuje preto, 
že na riešenie pretrvávajúcej krízy, rastúcich nerovností a rozdielov medzi členskými 
štátmi a náročnejších sociálnych, hospodárskych, územných, environmentálnych, 
pracovných a zdravotných výziev sú potrebné značné ďalšie rozpočtové prostriedky 
okrem tých, ktoré sú uvedené v pozícii Parlamentu;

2. pripomína, že politika súdržnosti je založená na solidarite a opäť sa ukázala ako jedna 
z najúčinnejších politík na riešenie akútnych výziev spojených s krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19; požaduje posilnený dlhodobý rozpočet na politiku súdržnosti 
a výrazne zreformovanú a skutočne udržateľnú spoločnú poľnohospodársku politiku 
s vyšším finančným krytím v nominálnom vyjadrení v porovnaní s VFR na roky 2014 – 
2020; pripomína, že tieto dve politiky zabezpečujú konvergenciu, blaho ľudí, primeranú 
životnú úroveň a rozvoj vidieka a prispievajú k boju proti sociálnym, hospodárskym 
a územným rozdielom medzi regiónmi a členskými štátmi;

3. zdôrazňuje, že akékoľvek budúce legislatívne zmeny by mali byť doplnené o údaje 
o možnom vplyve na rozpočet politiky súdržnosti; zdôrazňuje, že politika súdržnosti sa 
nemôže považovať jednoducho za nástroj na zvýšenie alebo poskytovanie iných fondov 
a nástrojov; zdôrazňuje, že ak má politika súdržnosti riešiť nové priority v sektoroch, 
ako je zdravie, udržateľný cestovný ruch a kultúra, a viac sa zameriavať na určité 
sociálne a pracovné priority, je potrebné značné zvýšenie zdrojov; pripomína, že granty 
musia zostať kľúčovým nástrojom politiky súdržnosti, najmä na podporu verejných 
a sociálnych služieb a MSP; požaduje osobitný ochranný štít pre obce, čo je nevyhnutné 
z dôvodu, že kríza a z nej vyplývajúce negatívne hospodárske vyhliadky povedú 
k značným stratám príjmov, najmä pre obce, a zároveň k dodatočnej finančnej záťaži;

4. pripomína, že mier a solidarita sú základnými hodnotami EÚ, ktoré by sa mali 
konzistentne podporovať z rozpočtu EÚ; ďalej zdôrazňuje rýchle celosvetové rozšírenie 
pandémie COVID-19 a jej vážny vplyv na tretie krajiny; je presvedčený, že na 
prekonanie tejto celosvetovej krízy je potrebná solidarita a medzinárodná spolupráca; 
požaduje preto zrušenie rozpočtových prostriedkov na obranné, vojenské a vnútorné 
bezpečnostné politiky a prerozdelenie ich rozpočtov na kľúčové konvergenčné 
a solidárne politiky, ako je súdržnosť, poľnohospodárstvo, humanitárna pomoc a 
susedská a rozvojová politika; považuje za rozhodujúce, aby darcovia neprerozdeľovali 
finančné prostriedky, ktoré už vyčlenili na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 
(SRZP), na iné priority súvisiace s reakciou na COVID-19; domnieva sa, že EÚ by mala 
zahrnúť SRZP do svojej humanitárnej a rozvojovej reakcie na pandémiu COVID-19;

5. zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 poukázala na naliehavú potrebu vyššieho 
a dostatočného financovania pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC), Európsku agentúru pre lieky (EMA) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(EFSA), ako aj pre vnútroštátne orgány zodpovedné za tieto oblasti prostredníctvom 
programov EÚ;

6. domnieva sa, že v reakcii na krízu súvisiacu s ochorením  COVID-19 by sa mal z VFR 
na obdobie 2021 – 2027 vyčleniť väčší podiel vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
verejným službám, systémom verejnej zdravotnej starostlivosti, výskumu, Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), vzdelávaniu, životnému 
prostrediu a programu LIFE, MSP, maloobjemovému pobrežnému rybolovu a 
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rozvojovej a humanitárnej politike;

7. zdôrazňuje, že na splnenie cieľa 1,5 °C stanoveného v Parížskej dohode je potrebné do 
roku 2030 znížiť emisie CO2 o 70 %, pričom sa zohľadnia zásady rovnosti v Rámcovom 
dohovore Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC); zdôrazňuje, že 
ciele zohľadňovania problematiky zmeny klímy a biodiverzity v rámci VFR na roky 
2021 – 2027 by mali presahovať úrovne stanovené v jeho predbežnej správe; požaduje 
cieľ 50 % výdavkov na oblasť klímy a životného prostredia v budúcom VFR;

8. žiada horizontálne zohľadňovanie cieľov Parížskej dohody a cieľov OSN v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že spravodlivý prechod by sa mal tiež vnímať 
ako horizontálna politika EÚ, v ktorej sú zakotvené hodnoty dodržiavania sociálnych a 
environmentálnych práv, dobrých životných podmienok a vzostupnej sociálnej, 
hospodárskej a územnej konvergencie a ktorá v súlade s cieľmi na rok 2030 dosiahne 
zásadnú dekarbonizáciu; zdôrazňuje, že Fond na spravodlivú transformáciu by mal tieto 
hodnoty uplatňovať a zabezpečiť veľmi potrebný udržateľný, inkluzívny a sociálne 
spravodlivý prechod na hospodárstvo s nulovými emisiami CO2;

9. navrhuje, aby sa medzi okruhy VFR určilo, ktoré prioritné udržateľné odvetvia a 
rozpočtové položky majú vysokú kapacitu generovať hospodársku činnosť, 
vysokokvalitné pracovné miesta, a najmä s cieľom znižovať nezamestnanosť mladých 
ľudí, a aby tieto odvetvia a položky získavali financovanie prednostne vzhľadom na 
zámer vyčleniť finančné prostriedky na projekty pripravené na okamžitú realizáciu;

10. opakuje svoju pozíciu, že neudelí súhlas s novým VFR bez dohody o revidovanom a 
rozšírenom systéme vlastných zdrojov EÚ;

11. žiada, aby sa strop vlastných zdrojov EÚ zvýšil na 2 % HND EÚ-27 na celé obdobie 
2021 – 2027; zdôrazňuje, že dodatočné finančné prostriedky vyplývajúce z tohto 
zvýšenia by sa mali výslovne vyčleniť na politiky, ktoré prispievajú k zmierňovaniu 
dosahu pandémie COVID-19, ako aj k hlavným politikám EÚ v sociálnej oblasti, v 
oblasti životného prostredia a solidarity;

12. vyzýva Komisiu, aby v súlade s uvedenými zásadami navrhla nový, oveľa 
ambicióznejší a preorientovaný VFR na roky 2021 – 2027, v ktorom navýši 
financovanie politík súdržnosti, klímy, zamestnanosti a zdravotníctva;

13. vyzýva Komisiu, aby na takmer nevyhnutnú alternatívu, že VFR na roky 2021 – 2027 
nebude dohodnutý včas, aby nadobudol účinnosť 1. januára 2021, bezodkladne 
pripravila ambiciózny a pohotovostný plán VFR založený na solidarite s cieľom nielen 
poskytnúť príjemcom programov EÚ záchrannú sieť tým, že jednoducho predĺži 
obdobie uplatňovania stropov z roku 2020, ale aj účinne prispieť k zmierneniu 
mnohostranného vplyvu ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že pohotovostný plán VFR 
by mal byť platný aspoň jeden rok, počnúc januárom 2021, a mal by zabezpečiť vhodné 
úpravy, presmerovanie a flexibilitu, ako aj cielené zvýšenie;

Sociálne a environmentálne spravodlivý plán obnovy, ktorý nikoho nevynechá

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia mešká s predložením svojho plánu obnovy, 
a zdôrazňuje potrebu účinnej koordinácie a plánovania na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, 
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aby predložila holistický plán obnovy založený na metóde Spoločenstva, ktorý 
členským štátom umožní transformovať svoje hospodárstva udržateľným, súdržným a 
sociálne vyváženým spôsobom v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja;

15. vyzýva Komisiu, aby predložila európsky fond na obnovu hospodárstva vo výške 
najmenej 1,5 bilióna EUR, ktorý bude financovaný prostredníctvom večných dlhopisov 
s nulovou úrokovou sadzbou, ktorý by sa mal rozdeliť medzi členské štáty v súlade s 
pravidlami súdržnosti, a prostredníctvom grantov bez akejkoľvek makroekonomickej 
alebo inej podmienenosti; domnieva sa, že tieto dlhopisy by mala ECB kúpiť a že by im 
mala byť udelená výnimka, pokiaľ ide o súlad s Paktom stability a rastu, a to až do jeho 
zrušenia;

16. pripomína, že súdržnosť a konvergencia by mali byť kľúčovými piliermi plánu obnovy; 
domnieva sa, že oživenie v celej EÚ musí byť založené na celoplošných nástrojoch a 
politikách EÚ, ktoré zabránia prehlbovaniu rozdielov spôsobených asymetrickým 
vplyvom krízy; domnieva sa, že silná politika súdržnosti podporí oživenie všetkých 
regiónov, zvráti prehlbovanie sociálnych, hospodárskych a územných rozdielov a 
pomôže najviac postihnutým, najslabším a najzraniteľnejším vrstvám spoločnosti a 
ľuďom, pričom podporí udržateľný rast a tvorbu pracovných miest; domnieva sa, že 
okamžitá reakcia na krízu a podpora likvidity by mali pokračovať, až kým najviac 
dotknuté členské štáty, regióny a odvetvia neprejavia jasné známky obnovy; zdôrazňuje, 
že v záujme dosiahnutia dlhodobej odolnosti voči kríze, hospodárskej stability, sociálnej 
spravodlivosti a udržateľného rastu musí plán obnovy zabezpečiť ambiciózne verejné 
investície, ktoré budú podporovať zdravie, vzdelávanie, odbornú prípravu, digitálne 
hospodárstvo a životné prostredie, a pritom budú výrazne riešiť štrukturálne výzvy; 
žiada, aby sa v pláne obnovy plne zohľadnili všetky jeho aspekty týkajúce sa osobitných 
charakteristík najvzdialenejších regiónov, ktoré sú vymedzené v článku 349 ZFEÚ;

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prehĺbené nerovnosti a asymetrické verejné dlhy 
spôsobené pandémiou COVID-19 sa budú riešiť prostredníctvom konkrétnych, ale nie 
úsporných opatrení vrátane grantov s nulovým úrokom a prostredníctvom mutualizácie 
a reštrukturalizácie nového dlhu;

18. zdôrazňuje, že vypuknutie pandémie COVID-19 poukázalo na nedostatky trhového 
hospodárstva, v ktorom majú výrobu a obchod pod kontrolou nadnárodné podniky a 
prebujnelý  finančný sektor; domnieva sa, že stratégia obnovy by sa mala zamerať na 
dlhodobé verejné investície do kľúčových odvetví reálneho hospodárstva, ktoré vytvoria 
vysokokvalitné pracovné miesta a spravodlivý rozvoj a dosiahnu ambiciózne ciele v 
oblasti klímy; poukazuje na naliehavú potrebu plánu verejných investícií na podporu 
rozvoja verejného výrobného sektora, najmä pre strategické odvetvia, ako sú lieky, 
hygienické výrobky, zariadenia osobnej ochrany a zdravotnícke pomôcky; zdôrazňuje, 
že štátna pomoc a všetky ostatné formy finančnej podpory členských štátov a EÚ sa 
musia prideľovať len spoločnostiam, ktoré sa nevyhýbajú plateniu daní a ktoré 
nevyplácali dividendy;

19. domnieva sa, že celkový balík vo výške 540 miliardy EUR, ktorý Euroskupina schválila 
9. apríla 2020, je vzhľadom na zvýšené potreby žalostne nedostatočný; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že tieto nástroje sú v zásade dlhovými nástrojmi, čo povedie k 
náhlemu nárastu verejného dlhu vo všetkých členských štátoch; nesúhlasí s úzkym 
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rozsahom pôsobnosti, obmedzenou kapacitou, podmienenosťou a dohľadom v súvislosti 
s 240 miliardami EUR poskytovanými prostredníctvom EMS, čo viedlo k tomu, že 
členské štáty, ktoré potrebujú finančnú pomoc najviac, tieto nástroje nevyužívajú; 
vyzýva Euroskupinu, aby opätovne preskúmala tak úroveň pomoci, ako aj podmienky 
svojho návrhu;

20. je hlboko znepokojený štatistickými metódami Komisie, najmä nadmerne 
optimistickým očakávaním pákového efektu, z ktorého vychádza pri generovaní 
prostriedkov; je pevne presvedčený, že obyčajné premenovanie existujúcich finančných 
nástrojov nebude stačiť na naliehavo potrebné hospodárske oživenie a transformáciu;

21. poznamenáva, že pandémia COVID-19 a výsledná hospodárska recesia, núdzová 
situácia v oblasti klímy a extrémna nerovnosť sú neoddeliteľne prepojené; vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila rozpočet na investičný plán pre udržateľnú Európu na sumu 2 
bilióny EUR na financovanie progresívnej európskej sociálnej a zelenej dohody s 
cieľom znížiť nerovnosti, vytvoriť milióny nových pracovných miest, zlepšiť sociálnu a 
hospodársku súdržnosť a pripravenosť zdravotníckych systémov na budúce pandémie a 
riešiť núdzový stav v oblasti klímy; zdôrazňuje, že verejné finančné prostriedky by sa 
mali vynakladať na verejné projekty a vytvárať verejné zisky; považuje oznámenie 
Komisie o udržateľnom európskom investičnom pláne z 14. januára 2020 za 
nedostatočné a príliš závislé od mobilizácie súkromného financovania prostredníctvom 
verejných záruk;

22. žiada európsky plán podpory pre MSP, a najmä pre odvetvia vzdelávania, športu, 
kultúry, médií, kreatívneho a cestovného ruchu, ktoré sú najviac postihnuté krízou;

23. so zreteľom na nedávne rozhodnutie nemeckého Spolkového ústavného súdu vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zmenili mandát ECB, a tak jej umožnili konať v postavení 
skutočného veriteľa poslednej inštancie podľa vzoru centrálnych bánk v iných 
jurisdikciách, a umiestnili ju pod úplnú demokratickú kontrolu; poukazuje na to, že 
Komisia môže prekonať súčasné právne ťažkosti tým, že uchová dlhopisy dovtedy, kým 
nebude možné uskutočniť potrebné právne zmeny;

24. žiada zrušenie Paktu stability, právnych predpisov o správe ekonomických záležitostí 
(balík šiestich legislatívnych aktov a balík dvoch legislatívnych aktov), európskeho 
semestra a rozpočtovej zmluvy a požaduje ich nahradenie paktom trvalo udržateľného 
rozvoja a zamestnanosti, ktorý zabezpečí zamestnanosť, inkluzívny rast a ochranu 
životného prostredia; zdôrazňuje, že týmto spôsobom EÚ a členské štáty vyvinú 
potrebný manévrovací priestor na podporu verejných investícií, financovanie verejných 
služieb a ich sociálnych funkcií, podporu hospodárskej činnosti, najmä vo výrobných 
odvetviach, a umožnia verejné vlastníctvo a kontrolu strategických odvetví 
hospodárstva; okrem toho zdôrazňuje, že sa tým zabezpečí, že po „flexibilite“, ktorú 
teraz EÚ umožňuje, nebudú nasledovať úsporné politiky, ktoré ochudobnili široké 
vrstvy spoločnosti, ako to bolo po kríze z roku 2008;

25. vyzýva na opätovné prerokovanie podmienok, splatnosti, úrokov a súm verejného dlhu, 
čo umožní presmerovanie zdrojov z dlhovej služby na naliehavé hospodárske a sociálne 
potreby v členských štátoch;

26. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na minimalizovanie vedľajších účinkov 
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potrebného uvoľnenia pravidiel štátnej pomoci, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou 
prehĺbia rozdiely medzi členskými štátmi a medzi podnikmi;

27. zdôrazňuje, že prístup k akémukoľvek financovaniu obnovy musí rešpektovať zásady 
právneho štátu, musí byť v súlade s cieľom 1,5 oC stanoveným v Parížskej dohode a s 
cieľmi zníženia emisií do roku 2030, spĺňať sociálne ciele, ako je znižovanie chudoby a 
nerovnosti príjmov, a bojovať proti daňovým únikom, agresívnemu daňovému 
plánovaniu, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí;

28. vyzýva Komisiu, aby vylúčila offshore spoločnosti a spoločnosti, ktoré sa boli zapojené 
do daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo daňových podvodov, z 
programov EIB na riešenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie, ako aj z 
inej verejnej pomoci súvisiacej s ochorením COVID-19, najmä z fondu SURE pre 
nezamestnanosť;

29. domnieva sa, že mechanizmus dane z CO2 na hraniciach EÚ, ktorý by účinne zdaňoval 
vytváranie ďalších emisií CO2 v dôsledku výroby mimo EÚ a dopravy do EÚ, by sa mal 
kombinovať s prevodom environmentálnych technológií prostredníctvom udeľovania 
bezplatných licencií rozvojovým krajinám;

30. zdôrazňuje, že pracovníci by za žiadnych okolností nemali za túto krízu platiť; žiada 
inštitúcie a členské štáty EÚ, aby obnovu financovali prostredníctvom daní, ktoré budú 
pomerné k bohatstvu a príjmom, aby sa navrhla ambiciózna daň z majetku, stanovila 
účinná pomerná daň z príjmov právnických osôb, najmä v prípade podnikov vo 
finančnom sektore, ktoré profitovali z krátkodobých a špekulatívnych transakcií, a aby 
sa podporila daň z finančných transakcií  (tzv. Tobinova daň);

31. žiada inštitúcie a členské štáty EÚ, aby prijali opatrenia na ochranu pracovných miest a 
platov miliónov pracovníkov postihnutých krízou a aby sa zaručili zdravotné a pracovné 
podmienky tých, ktorí sú počas krízy považovaní za rozhodujúcich, a aby sa im 
poskytla finančná podpora;

32. vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby financovali cezhraničné projekty na 
podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja prostredníctvom fondov Európskej 
územnej spolupráce  s dôrazom na malé projekty, ktoré by mohli byť životne dôležité 
pre cezhraničné oblasti a euroregióny, a zároveň sa uľahčila cezhraničná mobilita 
pracovnej sily, ak to umožňujú zdravotné podmienky, a to aj presadzovaním zásady 
rovnakých príležitostí, a úpravou administratívneho, sociálneho a regulačného rámca;

33. trvá na tom, aby plán obnovy a revidovaný návrh VFR chránili finančné prostriedky 
vyčlenené na rodovú rovnosť, práva žien vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti, s cieľom zabezpečiť kontinuitu 
programov a riešiť neprimeraný vplyv, ktorý bude mať kríza na ženy, dievčatá a 
marginalizované skupiny;

34. vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby reakcie na krízu, ktoré budú 
nasledovať po súčasnej pandémii, neopomínali skupiny, ktoré sú najviac ohrozené 
chudobou a už teraz sú marginalizované, vrátane menšín a osôb z prisťahovaleckého 
prostredia; žiada, aby revidovaný návrh VFR a plán obnovy poskytovali primerané a 
priame investície organizáciám občianskej spoločnosti vrátane organizácií vedených 
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migrantmi a predstaviteľmi menšín, aby sa zamerali na tie, ktoré podporujú 
marginalizované komunity, a umožnili im osloviť viac ľudí; žiada, aby sa neznížil 
objem finančných prostriedkov určených na prijímanie migrantov a utečencov a na ich 
včasnú integráciu a začlenenie, a to ani v navrhovanom Fonde pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF), a aby boli tieto skupiny oprávnené na primeranú podporu bez 
ohľadu na ich prisťahovalecké postavenie;

35. zdôrazňuje, že Parlament je jedinou demokraticky zvolenou inštitúciou v EÚ; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že jeho vedúca úloha pri rokovaniach o VFR na roky 2021 – 2027 
a pláne obnovy je ohrozená; zdôrazňuje, že balík opatrení na obnovu by mal byť 
výrazný a mal by byť začlenený do nového, ambiciózneho a presmerovaného VFR; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby rešpektovali výsady Parlamentu ako spoluzákonodarcu a 
aby pracovali úplne transparentne; zdôrazňuje, že nedovolí Komisii a Európskej rade, 
aby Parlament postavili do situácie „ber alebo nechaj tak“; zdôrazňuje, že všetky 
opatrenia vykonávané Komisiou musia podliehať parlamentnej kontrole; žiada, aby sa 
zrušili rozhodnutia, ktoré majú postaviť Parlament bokom;

°

° °

36. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej 
centrálnej banke a vládam, parlamentom a sociálnym partnerom členských štátov.


