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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta celkové posúdenia ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 2021, väčší dôraz 
stratégie na sociálne a environmentálne aspekty a posilnenie reforiem a investícií 
podporujúcich rozsiahlu obnovu a zvyšujúcich odolnosť voči budúcim krízam súčasne s 
dôrazom na spájanie krízového riadenia s transformačnými ambíciami zelenej dohody a 
digitálnej transformácie; zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 s 
rastúcou nezamestnanosťou, zvyšujúcim sa rizikom chudoby, veľkými stratami príjmov 
domácností a MSP, sociálnym vylúčením a rastúcimi rozdielmi medzi členskými štátmi 
má vplyv na obsah reforiem, obnovu a odolnosť, a poukazuje na dôraz portugalského 
predsedníctva na rozšírenie a posilnenie európskeho sociálneho modelu ako cenného 
faktora, ktorý v tejto súvislosti prispeje k dlhodobému oživeniu a 
konkurencieschopnosti v EÚ, napĺňaniu Európskeho piliera sociálnych práv a 
posilňovaniu otvorenej strategickej autonómie EÚ;

2. víta bezprecedentný európsky balík na obnovu [viacročný finančný rámec (VFR) a Next 
Generation EU (NGEU)] vo výške 1,8 bilióna EUR na kompenzáciu dôsledkov krízy a 
upozorňuje, že predpokladom obnovy je riešenie pandémie, a to najmä urýchlenie 
koordinovanej distribúcie očkovacích látok a zabezpečenie včasného prístupu všetkých 
členských štátov a všetkých ľudí k očkovacím látkam; vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že pokles HDP EÚ podľa ekonomických prognóz Komisie (-6,3 % HDP EÚ v roku 
2020 a +3,7 % v roku 2021) spolu s predĺžením obmedzenia pohybu výrazne obmedzí 
fiškálny manévrovací priestor mnohých členských štátov v krátkodobom a 
strednodobom horizonte, čím sa oslabí ich schopnosť riešiť naliehavé politické výzvy;

3. v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad možnými dlhodobými účinkami predĺženia 
výnimky z pravidiel štátnej pomoci na integritu jednotného trhu počas prebiehajúcej 
krízy pre členské štáty s obmedzenými verejnými prostriedkami a obmedzenou 
fiškálnou kapacitou a zdôrazňuje význam zachovania rovnakých podmienok na 
jednotnom trhu a posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti medzi regiónmi EÚ;

4. odporúča vyhnúť sa vážnym zdržaniam vo vykonávaní programov a fondov EÚ, najmä 
tých, ktoré sa vykonávajú v rámci zdieľaného riadenia, z obdobia 2014 – 2020; vyzýva 
preto členské štáty, aby vykonávanie týchto programov urýchlili a neohrozili tak včasné 
spustenie nových programov EÚ v rámci VFR na obdobie 2021 – 2027, ako aj 
programov financovaných z Európskeho nástroja obnovy, berúc do úvahy najmä platný 
prísny časový harmonogram jeho vykonávania;

5. domnieva sa, že dohody o VFR, NGEU, rozhodnutí o vlastných zdrojoch, Mechanizme 
na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a nariadení o právnom štáte predstavujú 
nevyhnutný základ pre inovačné, udržateľné a sociálne spravodlivé politiky, reformy a 
investície potrebné na riešenie existujúcich a neočakávaných alebo nepredvídateľných 
výziev; je presvedčený, že nové spoločné vydávanie dlhopisov na úrovni EÚ, ktoré si 
vyžiadala zdravotná, hospodárska a sociálna kríza a ktoré má zabezpečiť udržateľný 
rast, vytvára pridanú hodnotu v podobe mutualizácie úverového ratingu rozpočtu EÚ na 
základe jeho systému vlastných zdrojov, a je veľmi dôležité pre vykonávanie 
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európskych priorít a podporu verejných investícií a reforiem a predstavuje hospodársky 
stimul pre udržateľnú a spravodlivú obnovu v EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
vyplácania finančných prostriedkov získaných z pôžičiek Komisie na kapitálových 
trhoch prostredníctvom programov a nástrojov rozpočtu EÚ;

6. zdôrazňuje, že nástroj NGEU, a najmä RRF pretvárajú rámec európskeho semestra a že 
spolu s iniciatívou REACT-EU, programom Horizont Európa, programom InvestEU, 
rezervou RescEU, programom rozvoja vidieka a vydávaním zelených dlhopisov bude 
príkladnou skúškou toho, ako možno strategické vedenie EÚ a finančnú silu zosúladiť s 
vnútroštátnymi potrebami, prioritami a vykonávacími kapacitami; poukazuje na význam 
priorít a programov EÚ – napríklad v oblasti investícií, zamestnanosti, vzdelávania a 
odbornej prípravy, digitálnych infraštruktúr a zručností, kultúry, sociálnej starostlivosti 
a zdravia – pre úspech obnovy a posilnenie udržateľného rastu a tvorby pracovných 
miest pri súčasnej podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, a 
zdôrazňuje potrebu zabezpečiť súdržnosť a komplementárnosť s rámcom európskeho 
semestra a plánmi obnovy a odolnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu synergií 
medzi plánmi obnovy a odolnosti a dohodami o partnerstve v rámci VFR na roky 2021 
– 2027 a vyzýva členské štáty, aby bez zbytočného odkladu predložili svoje príslušné 
návrhy;

7. zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal byť lepšie zapojený do procesu európskeho 
semestra, a to aj pokiaľ ide o odporúčania pre jednotlivé krajiny, aby sa zabezpečila 
demokratická legitímnosť, ako aj dohľad a kontrola na používaním finančných 
prostriedkov z RRF, ktoré sú v konečnom dôsledku zabezpečené rozpočtom EÚ, 
napríklad prostredníctvom dialógu o obnove a odolnosti; zdôrazňuje dôležitú úlohu 
miestnych a regionálnych aktérov, MSP, sociálnych partnerov, organizácií občianskej 
spoločnosti a ďalších príslušných zainteresovaných strán, ktoré sa aktívne zapájajú do 
rozvoja plánov obnovy a odolnosti členských štátov s cieľom stimulovať udržateľný 
rast, a tým zabezpečiť spravodlivú transformáciu a zároveň zachovať pracovné miesta v 
celej EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadnu verejnú konzultáciu so 
zainteresovanými stranami a zároveň dôsledne monitorovala správy členských štátov o 
pokroku pri vykonávaní plánov obnovy a odolnosti a zabezpečila strategické a 
zodpovedné výdavky, ktoré nebudú pôsobiť ako náhrada za opakujúce sa vnútroštátne 
rozpočtové výdavky a ktoré budú účinné a efektívne pre hospodárstvo aj občanov;

8. výzva Komisiu, aby zaistila, aby boli príslušné hodnotiace tabuľky a prehľady doplnené 
o relevantné ukazovatele, ktoré lepšie zohľadňujú vplyv rozpočtu EÚ, ako aj sociálne, 
rodové, makroekonomické a environmentálne vplyvy;

9. zdôrazňuje naliehavú potrebu, aby plány obnovy a odolnosti priniesli verejné statky, 
ako je predchádzanie pandémiám, a aby prispievali k vykonávaniu šiestich pilierov RRF 
(vrátane hospodárskej konkurencieschopnosti a podnikania, sociálnej a územnej 
súdržnosti a politík pre mladých ľudí), Európskeho piliera sociálnych práv, cieľov EÚ v 
oblasti klímy a biodiverzity, Parížskej dohody, cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, Európskej zelenej dohody a digitálnej a zelenej transformácie, ako aj stratégie 
rodovej rovnosti a aby pomocou reforiem a investícií prispievali k dlhodobej odolnosti 
európskych hospodárstiev a verejných financií; zdôrazňuje potrebu zlepšiť odolnosť 
verejných inštitúcií voči otrasom s cieľom zaručiť nepretržité fungovanie štátnej správy, 
ako aj verejných služieb za výnimočných okolností;



AD\1222189SK.docx 5/7 PE663.075v02-00

SK

10. zdôrazňuje, ako môže metodika sledovania sociálneho vplyvu, ktorá sa má vypracovať 
pre RRF, zohrať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní európskeho semestra s cieľom lepšie 
začleniť sociálne a environmentálne otázky na rovnakej úrovni s fiškálnou 
koordináciou, a to napríklad venovaním väčšej pozornosti agresívnemu daňovému 
plánovaniu, znižovaniu chudoby, zabezpečeniu rodovej rovnosti, sociálnej 
spravodlivosti, sociálnej súdržnosti a vzostupnej konvergencii;

11. zdôrazňuje, že ženy aj zraniteľné a marginalizované skupiny sú neprimerane zasiahnuté 
pandémiou COVID-19 a jej hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami, pričom 
predstavujú väčšinu pracovníkov v odvetví poskytovania starostlivosti a odvetviach, 
ktoré sú zvlášť postihnuté nezamestnanosťou a obmedzovaním pohybu, a zároveň sú 
obeťami prudkého zvýšenia domáceho a rodovo motivovaného násilia; pripomína, že 
rozdiely v zamestnanosti, v odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov sú naďalej 
mimoriadne vysoké; zdôrazňuje, že proces európskeho semestra a RRF by mali 
prispievať k riešeniu týchto nerovností; požaduje posilnenie rodovej rovnosti 
začlenením uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti do všetkých činností, politík a 
programov Únie a vyzýva Komisiu, aby urýchlila zavedenie účinnej, transparentnej, 
komplexnej metodiky orientovanej na výsledky a vychádzajúcej z výkonnosti pre 
všetky programy EÚ;

12. pripomína, že je naliehavo potrebné zvýšiť a diverzifikovať zdroje príjmov rozpočtu EÚ 
v súlade s plánom začleneným do medziinštitucionálnej dohody a účinnejšie prepojiť 
vlastné zdroje s politickými cieľmi, najmä s cieľom poskytnúť environmentálne stimuly 
zlepšením účinnosti zdaňovania mobilných základov dane z príjmu právnických osôb; 
pripomína, že financovanie programu Next Generation EU, najmä RRF, závisí od 
urýchlenej ratifikácie rozhodnutia o vlastných zdrojoch členskými štátmi, a vyzýva 
členské štáty, aby ho ratifikovali bez zbytočného odkladu; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ a 
vnútroštátne rozpočty sú negatívne ovplyvnené daňovými únikmi a že je potrebný 
komplexný prístup k boju proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu, ako aj agresívnej daňovej 
konkurencii; požaduje preto, aby sa každoročne uskutočnil prieskum o európskych 
daňových medzerách vrátane zoznamu škodlivých daňových praktík a vplyvu daňových 
únikov na príjmy;

13. vyzýva Komisiu, aby od 1. januára 2021 v plnej miere a jednoznačne uplatňovala 
nariadenie o právnom štáte, ktorého cieľom je ochrana finančných záujmov Únie, tak 
ako ho prijali spoluzákonodarcovia; pripomína úlohu Komisie ako strážkyne Zmlúv.
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