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B9-0230/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej 
rady 17. až 21. júla 2020
(2020/2732(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 225, 295, 310, 311, 312, 323 a 324 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a články 2, 3 a 15 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na návrh Komisie z 2. mája 2018 a na zmenený návrh nariadenia Rady, 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, ktorý Komisia 
predložila 28. mája 2020 (COM(2018)0322),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, 
ktorý Komisia predložila 28. mája 2020 (COM(2018)325),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Rozpočet EÚ 
umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy (COM(2020)442) a na sprievodné 
nariadenia, rozhodnutia a právne texty súvisiace s VFR,  vlastnými zdrojmi a plánom 
obnovy,

– so zreteľom na letnú hospodársku prognózu Komisie zo 7. júla 2020,

– so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 21. júla 2020,

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

1. berie na vedomie výsledok zasadnutia Európskej rady zo 17. – 21. júla a závery, ktoré 
prijali hlavy štátov a predsedovia vlád; ďalej víta skutočnosť, že hlavy štátov a 
predsedovia vlád schválili Nástroj obnovy na naštartovanie hospodárstva podľa návrhu 
Európskeho parlamentu z mája; vyjadruje podporu prístupu Európskej rady, ktorý nešiel 
nad rámec ustanovení zmlúv; domnieva sa, že celkový balík poskytuje investičný 
impulz, a to aj prostredníctvom súkromných investícií, čo členským štátom pomôže v 
boji s očakávaným veľkým a dlhodobým vplyvom súčasnej krízy; zdôrazňuje, že tento 
balík na podporu obnovy sa stane nástrojom v rámci vyvíjaného úsilia na transformáciu 
našich hospodárstiev prostredníctvom združovania strategických investícií na podporu 
MSP a európskeho priemyslu, zvýšenia pracovných príležitostí a zručností s cieľom 
zmierniť vplyv krízy na pracovníkov, spotrebiteľov a rodiny; považuje za dôležité, aby 
sa riešili sociálne a hospodárske nerovnosti a potreby tých, ktorí sú najviac zasiahnutí 
krízou;

2. vyjadruje pochybnosti o začlenení prepojení na ciele súvisiace s klímou, ktoré môžu byť 
príliš ambiciózne a môžu obmedzovať schopnosť členských štátov podporovať 
zamestnanosť a posilňovať vnútroštátnu priemyselnú základňu;

3. zaväzuje sa ku konštruktívnym a prezieravým rokovaniam s Radou a Komisiou na 
základe ich príslušných pozícií; je pripravený urýchliť rokovania s cieľom včas 
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zabezpečiť pozitívne a konštruktívne výsledky, aby sa umožnilo vykonávanie od 
začiatku roku 2021;

4. poznamenáva, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 má veľmi rôzne účinky na 
hospodárstva členských štátov, pretože ich manévrovací priestor v súvislosti s  
hospodárskou krízou sa výrazne líši; zdôrazňuje, že mnohé členské štáty, ktoré sú 
najviac zasiahnuté krízou v oblasti zdravia, budú najviac postihnuté aj z hospodárskeho 
hľadiska; vyjadruje znepokojenie nad tým, že asymetrické hospodárske reakcie 
členských štátov by mohli viesť k ďalšej finančnej kríze a kríze štátneho dlhu, ohroziť 
konvergenčné úsilie EÚ a deformovať jednotný trh;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že finančné prostriedky dohodnuté v rámci balíka 
opatrení obnovy nebudú okamžite dostupné; vyjadruje presvedčenie, že je mimoriadne 
poľutovaniahodné, ak budú finančné prostriedky vyčlenené na reakciu na pandémiu 
COVID-19 k dispozícii až na jar 2021, približne dvanásť mesiacov po vyvrcholení krízy 
v mnohých členských štátoch;

6. zdôrazňuje, že programy financované prostredníctvom nástroja Next Generation EU by 
mali byť konzistentné a v plnom súlade so záväzkami a prioritami EÚ; konštatuje, že 
pandémia koronavírusu radikálne zmenila verejné a súkromné financie, čo si bude 
vyžadovať, aby Komisia komplexne prehodnotila svoje politické priority, a to aj 
prostredníctvom zavedenia testu na hodnotenie oživenia a pozastavenia všetkých 
predpokladaných opatrení v rámci Európskej zelenej dohody, s cieľom znížiť 
administratívnu a regulačnú záťaž a umožniť prijatie všetkých potrebných opatrení na 
podporu podnikov a priemyslu na európskej a vnútroštátnej úrovni;

7. domnieva sa, že reformy a investície financované v rámci obnovy by mohli sledovať 
ciele v oblasti konkurencieschopnosti a ciele orientované na budúcnosť, ako je výskum, 
digitalizácia a podpora MSP, ale aj podporovať podnikanie a znižovať energetickú 
závislosť od tretích krajín, pričom hlavným cieľom je stimulovať a podporovať silné a 
konkurencieschopné hospodárstva vo všetkých členských štátoch, čo povedie k 
zvýšeniu zamestnanosti a hospodárskemu rastu; zdôrazňuje, že členské štáty majú 
najlepšie predpoklady na to, aby určili tie projekty a investície, ktoré sú najviac schopné 
poskytovať pridanú hodnotu z využívania prostriedkov určených na obnovu;

8. domnieva sa, že Parlament ako jedna zložka rozpočtového orgánu musí byť vzhľadom 
na význam transparentnosti, demokracie a zodpovednosti plne zapojený do vytvárania a 
vykonávania nástroja obnovy a operácií prijímania a poskytovania úverov, keďže ide o 
základné rozpočtové operácie; domnieva sa, že finančné prostriedky by sa mali rýchlo 
vyplatiť, aby sa podporil naliehavo potrebný proces obnovy a aby sa programy v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti synchronizovali s existujúcimi fondmi EÚ 
a s cieľmi, ktoré predstavujú skutočnú európsku pridanú hodnotu; domnieva sa, že treba 
zabezpečiť následnú demokratickú kontrolu Parlamentu pri vytváraní a vykonávaní 
nástroja obnovy a operácií prijímania a poskytovania úverov a doplniť ju o potrebnú 
transparentnosť, informácie a zodpovednosť voči občanom;

9. vyzýva Komisiu, aby sa vyhla nerealistickým očakávaniam alebo predpovediam miery 
návratnosti svojich projektov a zaviedla zlepšené ukazovatele výkonnosti, ktoré budú 
lepšie zachytávať výsledky projektov, čo by umožnilo lepšie posúdenie pomeru medzi 
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kvalitou a cenou;

10. schvaľuje použitie medzivládneho prístupu na efektívne a účinné riešenie rozporov,  čo 
potvrdzuje, že je dôležité hľadať spoločný prístup členských štátov založený na 
rešpektovaní národných štátov; zdôrazňuje, že konečná dohoda musí spĺňať potreby 
európskych občanov;

11. zdôrazňuje priestor na zlepšenie vo VFR na roky 2021 – 2027, najmä v programoch 
orientovaných na budúcnosť; zdôrazňuje potrebu skutočných politických rokovaní a 
kvalitatívnej dohody;

12. vyjadruje znepokojenie nad tým, že dlhodobá životaschopnosť VFR a jeho programov 
by nemala byť ohrozená krátkodobým prístupom zameraným najmä na politické 
kompromisy pri financovaní opatrení obnovy; domnieva sa, že prostriedky vyčlenené na 
politiku súdržnosti, ktorá je kľúčovým prvkom podporujúcim hospodársky rozvoj 
členských štátov, sa nesmú štrukturálne redukovať;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že škrty v prideľovaní prostriedkov pre spoločnú 
poľnohospodársku politiku (SPP) nezohľadňujú jej strategický význam; zdôrazňuje, že 
zníženie rozpočtu SPP je v rozpore s výzvou Európskeho parlamentu udržať a 
stabilizovať rozpočet SPP v reálnom vyjadrení; opätovne zdôrazňuje, že zníženie 
finančných prostriedkov obmedzí možnosti poľnohospodárov prispievať k stabilite 
trhov s potravinami v EÚ a k dosiahnutiu ďalších politických cieľov;

14. zdôrazňuje, že medziinštitucionálne rokovania by mali zahŕňať viacročný finančný 
rámec, ako aj sektorové členenie na jednotlivé programy; zdôrazňuje, že v súčasnosti 
existuje riziko, že niektoré hlavné programy budú  medzi rokmi 2020 a 2021 
redukované; okrem toho poukazuje na to, že od roku 2024 by sa rozpočet EÚ ako celok 
mohol výrazne znížiť pod súčasnú úroveň, čo by bolo v rozpore so záväzkami a 
prioritami EÚ a ohrozilo ich, najmä v oblastiach, ako je digitálna agenda, podpora 
hospodárskej transformácie a konkurencieschopného jednotného trhu, podpora 
obranných spôsobilostí, podpora zamestnanosti a geopolitická agenda;

15. zdôrazňuje, že všetky úhrady v rámci  Next Generation EU (istina a úroky) by sa mali 
započítavať nad rámec stropov VFR a mali by sa realizovať v rámci „mimoriadneho a 
dočasného zvýšenia stropov vlastných zdrojov“, ako sa stanovuje v článku 3 písm. c) 
rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie [COM (2020) 445 – -
2018/0135 (CNS)];

16. poukazuje na to, že Komisia a Rada vo veľkej miere využívali obmedzenú flexibilitu, na 
ktorej sa dohodlo počas predchádzajúcich rokovaní o VFR, s cieľom čeliť 
bezprecedentným a/alebo nepredvídaným krízam počas rozpočtového obdobia; trvá 
preto na tom, aby sa zvýšila flexibilita aspoň na úroveň navrhnutú Európskou komisiou 
a vypočítanú nad rámec stropov VFR v záväzkoch aj platbách;

17. pripomína dohodu o vlastných zdrojoch, ktorú dosiahli hlavy štátov a predsedovia vlád; 
konštatuje, že Komisia navrhla vo svojom návrhu VFR nových kandidátov na vlastné 
zdroje; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nežiadala o právomoci EÚ v oblasti vyberania 
daní a ani ďalej nerozvíjala myšlienku vlastných zdrojov spojených s 
environmentálnymi cieľmi; zdôrazňuje, že príspevky založené na HND poskytujú 
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spoľahlivý, stabilný a spravodlivý zdroj príjmov rozpočtu EÚ a sú silne  podporované 
väčšinou členských štátov, je presvedčený, že vlastné zdroje by sa vo vnútroštátnych 
rozpočtoch mali prejaviť jasným a jednotným spôsobom, aby sa zabezpečila 
transparentnosť a porovnateľnosť príjmov EÚ;

18. preto vyhlasuje, že je pripravený urýchliť prijatie programov VFR na roky 2021 – 2027 
a plánu obnovy s cieľom zabezpečiť hladký nábeh od 1. januára 2021 za predpokladu, 
že dôjde k dostatočnej dohode, pokiaľ ide o uvedené zlepšenia;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej rade a Komisii.


