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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rozpočet
predseda

19.11.2020

Vážený pán Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení (COM(2020)0444 – 
C9-0155/2020 – 2018/2070(ACI))

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre rozpočet požiadaný o predloženie stanoviska 
Vášmu výboru. 

Rokovacia skupina Výboru pre rozpočet pre VFR a vlastné zdroje rokovala od 27. augusta 
do 10. novembra 2020 na základe návrhov Komisie a stanovísk Parlamentu a Rady 
so zástupcami Rady a Komisie o novej medziinštitucionálnej dohode v rozpočtovej oblasti, 
ktorá je súčasťou balíka zahŕňajúceho viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, vlastné 
zdroje a Európsky nástroj obnovy NextGenerationEU. Túto medziinštitucionálnu dohodu 
Vám týmto predkladáme na schválenie Parlamentom.

Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti koordinátori výboru BUDG v pondelok 
16. novembra písomným postupom rozhodli, že stanovisko sa pošle formou listu.
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Výbor pre rozpočet záležitosť preskúmal na schôdzi 19. novembra 2020, počas ktorej sa 
uskutočnilo hlasovanie. Na tejto schôdzi1 výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre ústavné veci, 
aby ako gestorský výbor schválil uzavretie tejto medziinštitucionálnej dohody a zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

Johan Van Overtveldt

Kópia:
členovia rokovacej skupiny pre VFR/vlastné zdroje:
Jan OLBRYCHT, spoluspravodajca pre VFR
Margarida MARQUES, spoluspravodajkyňa pre VFR
José Manuel FERNANDES, spoluspravodajca pre VZ
Valérie HAYER, spoluspravodajkyňa pre VZ
Rasmus ANDRESEN, člen 

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Janusz Lewandowski (podpredseda), Olivier Chastel (podpredseda), 
Niclas Herbst (podpredseda), Margarida Marques (podpredsedníčka/ spoluspravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko), Jan Olbrycht (spoluspravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Rasmus Andresen, Robert 
Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie 
Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène 
Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios 
Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, 
Angelika Winzig. 
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NÁVRHY

A. keďže 10. novembra 2020 sa podarilo dospieť k celkovej politickej dohode medzi 
zástupcami Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o viacročnom finančnom rámci 
(VFR) na roky 2021 – 2027, vlastných zdrojoch a Európskom nástroji obnovy; keďže 
súčasťou tejto politickej dohody je obnovená medziinštitucionálna dohoda 
o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom 
finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie 
nových vlastných zdrojov;

B. keďže medziinštitucionálna dohoda po prvýkrát obsahuje ustanovenia o vlastných 
zdrojoch, konkrétne novú prílohu stanovujúcu plán zavádzania nových vlastných 
zdrojov v období viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, ktoré sú 
dostatočné na pokrytie úrokov a nákladov na splácanie nástroja obnovy 
(NextGenerationEU), pričom príjmy presahujúce potreby splácania budú naďalej slúžiť 
na financovanie rozpočtu Únie ako všeobecný príjem v súlade so zásadou všeobecnosti;

C. keďže medziinštitucionálna dohoda obsahuje novú časť venovanú spolupráci týkajúcej 
sa nástroja obnovy/NextGenerationEU (NGEU), ktorej cieľom je zabezpečiť primerané 
zapojenie rozpočtového orgánu do riadenia vonkajších pripísaných príjmov v rámci 
NGEU; keďže táto časť odkazuje na nové spoločné vyhlásenie o rozpočtovej kontrole 
nových návrhov založených na článku 122 ZFEÚ s možnými významnými dôsledkami 
pre rozpočet Únie;

D. keďže medziinštitucionálna dohoda obsahuje výrazné zlepšenia, pokiaľ ide 
o navrhovanie a vykonávanie metodík na sledovanie cieľa 30 % výdavkov v oblasti 
klímy, vypracovanie nového cieľa VFR týkajúceho sa výdavkov na biodiverzitu 
vo výške 7,5 % od roku 2024 a 10 % v rokoch 2026 a 2027 a meranie výdavkov na 
rodovú rovnosť vrátane presadzovania uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

E. keďže medziinštitucionálna dohoda obsahuje novú časť o kvalite a porovnateľnosti 
údajov o prijímateľoch, ktorej cieľom je zaviesť štandardizované opatrenia na zber, 
porovnávanie a zhromažďovanie informácií a údajov o konečných prijímateľoch 
finančných prostriedkov Únie;  

F. keďže medziinštitucionálna dohoda sa z hľadiska uplatňovania chápe ako horizontálna 
a nebráni spoluzákonodarcom, aby sa v rámci rozsahu pôsobnosti konkrétneho 
nariadenia dohodli na ďalších opatreniach na zlepšenie kvality a porovnateľnosti 
údajov, najmä pokiaľ ide o programy priameho riadenia, alebo na ďalšom zlepšení 
zapojenia rozpočtového orgánu do riadenia vonkajších pripísaných príjmov;

G. keďže medziinštitucionálna dohoda po prvýkrát zahŕňa ustanovenia o spolupráci 
a dialógu počas rokovaní o VFR, ktorých cieľom je zrealizovať požiadavky stanovené 
v zmluve, aby sa prijali všetky opatrenia potrebné na uľahčenie prijatia VFR a podporili 
konzultácie a zosúladenie pozícií v rozpočtových otázkach;

H. keďže nová medziinštitucionálna dohoda v neposlednom rade zaručuje existujúce 
ustanovenia o mobilizácii osobitných nástrojov a ďalších cielených úprav zameraných 
na transparentnosť programovania a prognóz;
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1. schvaľuje uzatvorenie dohody.


