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NÁVRHY

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

1. žiada, aby rozpočet Únie na rok 2021 postavil európskych občanov do centra 
spravodlivej, inkluzívnej a udržateľnej stratégie obnovy, ktorá by zmiernila vplyv krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19 a plnila Európsku zelenú dohodu, digitálnu agendu, 
inkluzívnu priemyselnú stratégiu a Európsky pilier sociálnych práv a zároveň pomohla 
splniť záväzky EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a jej záväzok k dosiahnutiu uhlíkovo 
neutrálneho hospodárstva najneskôr do roku 2050 v kontexte Parížskej dohody a cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 2021, čo je prvý rok viacročného finančného rámca 
na roky 2021 – 2027, bol ambicióznym, účinným a efektívnym príspevkom k obnove 
hospodárstva Únie po dôsledkoch pandémie COVID-19; víta dohodu Európskej rady o 
novom nástroji obnovy Next Generation EU, ktorý je založený na spoločných pôžičkách 
Únie, ako dôležitý krok pre Úniu spoliehajúcu sa na potrebnú solidaritu, aby čelila 
symetrickému otrasu, a vyzýva na jeho urýchlené prijatie; vyjadruje však poľutovanie 
nad škrtmi v grantovej zložke uvedeného nástroja, ktoré viedli k škrtom v programoch 
orientovaných na budúcnosť a k zrušeniu inovatívnych programov; víta iniciatívu 
predsedníčky Komisie priamo zapojiť Parlament do rokovaní o pláne obnovy 
prostredníctvom aktivácie článku 324 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; žiada plné 
zapojenie Európskeho parlamentu ako rozpočtového orgánu do nástroja obnovy;

3. zdôrazňuje význam zodpovednosti a transparentnosti v prípade subjektov, ktoré dostávajú 
finančné prostriedky Únie;

4. požaduje ambicióznejší rozpočet Únie na rok 2021 na podporu rýchleho vykonávania 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je riešiť výzvy 
identifikované v rámci európskeho semestra, do ktorého majú byť začlenené ciele 
udržateľného rozvoja, a podporiť tvorbu pracovných miest a konvergenciu v rámci Únie; 
zdôrazňuje, že od roku 2021 by sa uvedený mechanizmus mal zameriavať na investície 
na podporu udržateľného rastu v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv, Parížskou 
dohodou a zásadou „výrazne nenarušiť“ a v súlade so záväzkom Únie v oblasti uhlíkovo 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050; domnieva sa, že uvedený mechanizmus by mal 
byť taktiež v súlade s vnútroštátnymi energetickými a klimatickými plánmi;

pripomína, že rozpočet Únie by mal tiež podporovať uskutočnenie udržateľných a 
sociálne vyvážených štrukturálnych reforiem, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť, 
odolnosť, konvergenciu a udržateľný, inkluzívny a súdržný rast, a v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva, aby sa prvé platby vykonali čo najskôr v roku 2021;

žiada demokratickú a parlamentnú kontrolu ex-ante, aby bola zabezpečená rovnováha 
inštitucionálnych právomocí a Komisia bola splnomocnená monitorovať plány podpory 
obnovy a odolnosti, a preto žiada, aby bol Európsky parlament zapojený prostredníctvom 
delegovaných aktov, a to aj do ex post overenia toho, že finančné prostriedky v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú vynaložené riadne, v záujme európskych 
občanov, a že je zabezpečená skutočná európska pridaná hodnota;
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5. domnieva sa, že na posilnenie administratívnych kapacít členských štátov je nevyhnutná 
výrazná technická podpora s cieľom vypracovať a vykonávať potrebné reformy na 
podporu odolnosti a obnovy už v roku 2021; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s 
členskými štátmi v oblasti nástrojov zeleného rozpočtovania;

6. zdôrazňuje symetrickú povahu otrasu spôsobeného pandémiou COVID-19, poukazuje 
však na asymetrický vplyv, ktorý má epidémia COVID-19 na hospodárstva členských 
štátov; zdôrazňuje, že je dôležité podporiť spoločnosti, ktoré majú v dôsledku pandémie 
COVID-19 problémy s platobnou schopnosťou, v súlade so sociálnymi, klimatickými a 
environmentálnymi záväzkami Únie; varuje pred rizikom narušení v rámci jednotného 
trhu v dôsledku nerovnomernej kapacity na poskytovanie finančnej podpory pre členské 
štáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada stiahla dočasný Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti; trvá na tom, že spoločnosti, ktorým hrozí platobná 
neschopnosť, potrebujú v rámci súčasného viacročného finančného rámca Únie rýchlu 
podporu v záujme predídenia akémukoľvek dodatočnému negatívnemu vplyvu na úrovni 
investícií a nezamestnanosti;

7. žiada, aby rozpočet Únie na rok 2021 zabezpečil, aby Program InvestEU plnil tak svoj 
dlhodobý cieľ, a to zabezpečením väčšej investičnej kapacity zameranej na podporu 
pracovných miest, MSP, udržateľnej infraštruktúry a výskumu, ako aj svoju novú 
krátkodobú misiu zameranú na podporu oživenia hospodárstva prostredníctvom 
strategických investícií; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby podniky, ktoré zohrávajú 
úlohu v európskom hodnotovom reťazci, ako napríklad subdodávatelia, boli naďalej 
životaschopné a orientovali sa na ekologizáciu a prechod na digitálne technológie;

8. víta dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci zameraný na podporu hospodárstva v 
súvislosti s ochorením COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s cieľom zabezpečiť 
úplné a rýchle uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže Únie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje osobitné možnosti poskytnutia verejnej podpory všetkým mikropodnikom a 
malým spoločnostiam, aj keď už boli k 31. decembru 2019 vo finančných ťažkostiach, a 
podporuje uplatňovanie tohto dočasného rámca tak dlho, ako to bude potrebné počas 
obdobia obnovy; nabáda členské štáty, aby tento dočasný rámec plne využili, a to aj 
prostredníctvom jeho nového nástroja na obnovu Next Generation EU; predpokladá, že 
Komisia bude taktiež musieť monitorovať takéto schémy schválené v rámci dočasného 
rámca a ich vplyv na fungovanie jednotného trhu; pripomína rozdielne schopnosti 
členských štátov poskytovať takúto ekonomickú podporu prostredníctvom štátnej 
pomoci, čím sa vytvárajú deformácie trhu a nespravodlivé podmienky; vyzýva Komisiu, 
aby podporila európske spoločnosti, ktoré investujú do nových technológií, a stanovila 
spoločné minimálne normy s cieľom spresniť požiadavku, aby spoločnosti, ktoré 
dostávajú finančnú pomoc, dodržiavali sociálne, environmentálne a riadiace kritéria a 
daňovú transparentnosť, aby sa zabránilo rôznym vnútroštátnym kritériám, ktoré vedú k 
ďalším nezrovnalostiam, a aby sa ukázalo, ako sa získaná verejná podpora využíva na 
zosúladenie ich fungovania s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného prostredia a s 
Parížskou dohodou; pripomína, že pomoc by sa mala poskytnúť len na pokrytie strát 
vzniknutých v spojitosti s COVID-19; naliehavo vyzýva, aby spoločnostiam 
registrovaným v daňových rajoch bol zakázaný prístup k štátnej pomoci alebo balíkom 
finančnej podpory, ak sa nezaviažu zmeniť svoje správanie; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila rovnaké podmienky v porovnaní so spoločnosťami z tretích krajín;

9. víta Európsku zelenú dohodu ako jeden z hlavných pilierov transformácie hospodárstva 
Únie; požaduje primerané financovanie s cieľom umožniť riešenie výziev súvisiacich s 
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udržateľným rozvojom, a to aj pomocou investičného plánu pre udržateľnú Európu; 
pripomína, že je dôležité posunúť hospodárstva členských štátov k cieľu Únie, ktorým je 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, pozíciu Parlamentu dosiahnuť úroveň výdavkov na 
zohľadňovanie problematiky klímy na úrovni 30 % a úroveň výdavkov na biodiverzitu vo 
výške 10 % a záväzok Európskej investičnej banky od konca roku 2021 postupne ukončiť 
finančnú podporu fosílnych palív;

10. požaduje dostatočné zdroje na boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam, finančnej trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí a na dodržiavanie 
rámca správy hospodárskych záležitostí; zdôrazňuje, že odhady ročných strát v dôsledku 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam sa v prípade všetkých členských 
štátov pohybujú od 750 do 1000 miliárd EUR; víta najmä akčný plán Komisie pre 
komplexnú politiku Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu, ktorý by sa mal vykonávať v rokoch 2020 a 2021 a ktorý predpokladá šesť 
pilierov vrátane jedného piliera zameraného na zabezpečenie dohľadu na úrovni EÚ; víta 
akčný plán Komisie pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie podporujúce obnovu;

11. zdôrazňuje stálu potrebu navýšenia ľudských a finančných zdrojov pre účtovné subjekty 
a daňové orgány, a to aj s cieľom podporiť opatrenia Únie na boj proti daňovým únikom, 
daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; víta vytvorenie strediska 
EÚ pre monitorovanie daňovej a finančnej trestnej činnosti ako prípravnej akcie a jeho 
začlenenie do akčného plánu Komisie pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie 
podporujúce obnovu; požaduje primerané financovanie a ľudské zdroje pre príslušné 
programy a agentúry;

12. pripomína, že zavedenie súboru nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na splnenie 
finančných potrieb na podporu obnovy a iných priorít Únie a zostáva jediným spôsobom, 
ako zabezpečiť, aby financovanie zelenej a digitálnej transformácie nezaťažilo priamo 
občanov a budúce generácie; naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na 
zvýšení stropov vlastných zdrojov a aby urýchlene prijali legislatívne návrhy, ktoré 
vytvoria nové vlastné zdroje, ako je podiel príjmov zo spoločného konsolidovaného 
základu dane z príjmov právnických osôb, daň z digitálnych služieb, daň z finančných 
transakcií, príspevok z plastov a mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach; 
pripomína, že je dôležité zabezpečiť európsku zvrchovanosť v oblasti digitalizácie a 
priemyslu; zdôrazňuje, že je potrebný jasný a záväzný harmonogram pre ich zavedenie;

13. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 2021 prispieval k plneniu priorít politík, pokiaľ ide o 
dobudovanie únie kapitálových trhov, vrátane podpory investícií v kontexte obnovy po 
skončení pandémie;

14. požaduje primerané finančné a ľudské zdroje pre európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na úlohy, ktoré im boli novo pridelené, a právomoci vyplývajúce z prijatia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/21751; uznáva, že je potrebné 
stimulovať väčšiu transparentnosť fungovania rád orgánov dohľadu rôznych európskych 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie 
(EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a 
dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 
dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými 
nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch 
a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch 
sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019, s. 1).
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orgánov dohľadu, čo by pomohlo zlepšiť zodpovednosť a štruktúru riadenia; zdôrazňuje, 
že vývoj v oblasti finančných technológií, platieb a nebankového finančného 
sprostredkovania môže so sebou prinášať nové právomoci a úlohy pre ESA, ktoré by mali 
byť vyvážené primeranými zdrojmi.
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