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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 sa v rozpočte Únie na rok 2022 plnila Európska zelená dohoda; vyzýva na 
zosúladenie rozpočtu Únie na rok 2022 so záväzkami Únie v oblasti klímy podľa 
Parížskej dohody;

2. žiada, aby rozpočtom na rok 2022 prispievalo k plneniu priorít uvedených v európskom 
semestri a zároveň umožnilo plniť Európsku zelenú dohodu, Európsky pilier sociálnych 
práv a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, a žiada, aby sa výdavky spojené s 
Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti použili v rámci politických cieľoch 
štruktúrovaných v 6 pilieroch a aby prispievali k účinnému riešeniu všetkých výziev 
alebo významnej časti výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny;

3. vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, ktoré navrhla Rada v rozpočte Únie na rok 2022, a 
pripomína, že je potrebné zachovať záväzky, na ktorých sa dohodlo v súvislosti s VFR na 
medziinštitucionálnej úrovni;

4. domnieva sa, že rozpočtom Únie by sa mali aj naďalej podporovať udržateľná a 
inkluzívna hospodárska a sociálna obnova v Únii po pandémii COVID-19 a priority EÚ; 
zdôrazňuje, že symetrický šok spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 mal pre 
členské štáty asymetrické následky a varuje pred rizikom nerovnomernej a nespravodlivej 
obnovy na úrovni Únie aj na národných úrovniach;

5. požaduje inkluzívny rozpočet Únie, ktorý pomôže Európanom vyrovnať sa s digitálnou 
transformáciou; vyzýva na vykonávanie politiky EÚ v oblasti digitálneho vzdelávania a 
európskeho vzdelávacieho priestoru s cieľom dosiahnuť ciele v oblasti digitálnych 
zručností;

6. podporuje prístup, ktorý inštitúcií Únie zaujali na podporu zdravia a riešenie 
hospodárskych a sociálnych otrasov vyplývajúcich z pandémie COVID-19; zdôrazňuje, 
že podniky a domácnosti dostali od výskytu pandémie COVID-19 potrebnú finančnú 
podporu;

7. zdôrazňuje, že EÚ nástroj NextGenerationEU je v rozpočte Únie významným 
rozhodnutím a že len efektívne využívanie finančných prostriedkov môže viesť k úspechu 
tohto nástroja; pripomína, že schválenie národných plánov je len začiatkom procesu, a 
žiada Komisiu, aby zaručila, že sa budú financovať len projekty v súlade s 
NextGenerationEU;

8. žiada proaktívnejší prístup Komisie v boji proti zneužívaniu finančných prostriedkov 
Únie, protiprávnemu konaniu a konfliktom záujmov; zdôrazňuje, že na zachovanie 
dôveryhodnosti kľúčových zásad rozpočtovej politiky EÚ je potrebné výrazné zlepšenie; 
vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným pokrokom, najmä pokiaľ ide o výdavky v 
oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde je menej transparentnosti a úloha 
Komisie pri kontrole riadneho využívania finančných prostriedkov Únie je slabšia ako v 
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iných častiach rozpočtu Únie;

9. zdôrazňuje, že treba zaviesť posilnené a cielené opatrenia na rýchlu a účinnú podporu 
ľudí, pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, odvetví a regiónov, ktoré sú 
najviac postihnuté pandémiou; požaduje zvýšenie zdrojov na boj proti sociálnym a 
rodovým nerovnostiam, chudobe a nezamestnanosti s osobitným dôrazom na ženy, 
mládež a zraniteľné skupiny;

10. zdôrazňuje význam dostatočných zdrojov na koordináciu a dohľad nad 
makroekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi politikami, boj proti praniu 
špinavých peňazí, finančnej trestnej činnosti a na presadzovanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia, členské štáty a 
rozpočet únie prichádzajú každoročne o stovky miliárd eur v dôsledku daňových únikov a 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré sa mohli použiť na opatrenia na obnovu;

11. zdôrazňuje najmä, že vzhľadom na zistenia osobitnej správy Európskeho dvora audítorov 
(ďalej len „Dvor audítorov“) č. 13/2021 treba okamžite prideliť primerané zdroje na 
posilnenie schopnosti Komisie zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie 
existujúcich právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu v celej Únii;

12. trvá na svojich výzvach, aby Dvor audítorov, Európsky úrad pre boj proti podvodom a 
Európska prokuratúra mali dostatočné finančné a ľudské zdroje na kontrolu finančných 
prostriedkov Únie; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia a Rada navrhli len 
minimálne zvýšenia rozpočtov týchto inštitúcií a orgánov;

13. pripomína, že zavedenie súboru nových vlastných zdrojov je najlepším spôsobom, ako 
zaistiť dlhodobú udržateľnosť rozpočtu Únie;

14. zdôrazňuje potrebu posilniť spravodlivú, udržateľnú a inkluzívnu hospodársku obnovu, 
pričom treba realizovať sociálne vyvážené reformy na modernizáciu hospodárstiev Únie 
a posilnenie ich odolnosti, súdržnosti a konkurencieschopnosti, ako aj uľahčiť prístup k 
financovaniu pre MSP a startupy; zdôrazňuje, že MSP boli vážne zasiahnuté krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19; zdôrazňuje význam primeraného financovania s 
cieľom účinne podporiť MSP a startupy; žiada, aby sa rozpočtom Únie na rok 2022 
uľahčil prístup k financovaniu, ktoré podporuje podniky pri plnení cieľa Únie, ktorým je 
dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva;

15. víta prijatie Programu InvestEU; trvá na tom, že v Programe InvestEU by sa mal v roku 
2022 uprednostňovať zjednodušený prístup MSP k financovaniu, ako aj financovanie 
sociálnych investícií a zručností;

16. víta predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci do 31. decembra 2021 v súvislosti s 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s cieľom 
zabezpečiť úplné a rýchle uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže Únie; nabáda 
členské štáty a EÚ, aby prostredníctvom svojho nového nástroja na obnovu, Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti v plnej miere využívali dočasný rámec štátnej pomoci, 
pokiaľ ide o finančné potreby priamo súvisiace s pandémiou COVID-19; očakáva, že 
Komisia bude monitorovať všetky schémy schválené na základe dočasného rámca a ich 
vplyv na fungovanie vnútorného trhu;
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17. zdôrazňuje, že kultúrne a kreatívne odvetvia vrátane cestovného ruchu, kultúrneho 
cestovného ruchu a vzdelávania patria a budú aj naďalej patriť medzi hlavné sektory, 
ktoré v Únii najviac čelia problémom v súvislosti s dôsledkami krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19;

18. žiada, aby rozpočet prispel k plneniu priorít hospodárskej politiky, ako je dokončenie 
únie kapitálových trhov, s cieľom zlepšiť posilnenie dlhodobo udržateľného investičného 
prostredia a prístup k financiám pre všetkých účastníkov trhu, ale najmä MSP a startupy, 
a vytvoriť pritom ďalšie investičné príležitosti pre nových retailových investorov;

19. zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií v rámci rozpočtu EÚ a 
vyzýva Komisiu, aby prejavila viac flexibility pri hodnotení a prehodnocovaní návrhov v 
rozpočte EÚ;

20. vyzýva Komisiu, aby navrhla prísnejší prístup k zrušeniu viazanosti a prerozdelila 
nevyužité prostriedky a použila ich na financovanie prioritných cieľov a oblastí 
dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni, najmä v oblastiach súvisiacich s riadením 
pandémie, vzdelávaním, zdravotnou starostlivosťou, inováciami a sociálnou politikou;

21. zdôrazňuje význam zodpovednosti a transparentnosti subjektov, ktoré dostávajú finančné 
prostriedky EÚ;

22. požaduje zodpovedajúce finančné a ľudské zdroje pre európske orgány dohľadu 
vzhľadom na ich nové úlohy a právomoci vyplývajúce z revízie nariadení o európskych 
orgánoch dohľadu (nariadenie (EÚ) 2019/2175); vyzýva na zvýšenie transparentnosti, 
pokiaľ ide o fungovanie ich dozorných rád s cieľom zlepšiť ich zodpovednosť a riadiace 
štruktúry;

23. so zreteľom na nedostatky, ktoré Dvor audítorov zistil v osobitnej správe č. 13/2021, 
pokiaľ ide o činnosť Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; domnieva sa, že časť rozpočtu by sa 
mala vložiť do rezervy, kým EBA nezabezpečí plný súlad s odporúčaniami uvedenými v 
správe Dvora audítorov a neprijme jasnú stratégiu účinného využívania všetkých svojich 
nástrojov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vo svojom 
pracovnom pláne na rok 2022;

24. zdôrazňuje, že vývoj v oblasti udržateľného financovania, finančných technológií, boja 
proti praniu špinavých peňazí, kybernetickej odolnosti, platieb a nebankového finančného 
sprostredkovania prináša alebo prinesie európskym orgánom dohľadu nové právomoci a 
úlohy, ktoré by mali sprevádzať aj primerané zdroje; poukazuje najmä na to, že prijatie 
právnych predpisov týkajúcich sa centrálnych zúčtovacích protistrán Únie viedlo k 
zlepšeniu mandátov a úloh Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ale 
nepremietlo sa do dodatočného rozpočtu, čo by mohlo zaťažiť schopnosť ESMA plniť 
program dohľadu a regulácie centrálnych zúčtovacích protistrán; zdôrazňuje, že 
nariadením o trhoch s kryptografickými aktívami (MiCA), nariadením o pilotnom režime 
DLT, ako aj zákonom o digitálnej operačnej odolnosti (DORA) by sa pravdepodobne 
vytvorili nové kompetencie pre ESA;

25. berie na vedomie dôležitú úlohu dozorného výboru ESMA vo vzťahu k centrálnym 
zúčtovacím protistranám EÚ aj tretích krajín pri udržiavaní stability a poriadku 
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európskych finančných trhov a posilňovaní ochrany investorov; konštatuje, že zatiaľ čo 
financovanie činností v súvislosti s centrálnymi protistranami Únie je kryté rozpočtom 
ESMA, činnosti dohľadu centrálnych protistrán z tretích krajín sú kryté poplatkami, ktoré 
orgán ESMA vyberá od centrálnych protistrán z tretích krajín; konštatuje, že orgánu 
ESMA neboli poskytnuté žiadne dodatočné zdroje týkajúce sa nových úloh centrálnych 
protistrán Únie podľa nariadenia EMIR 2.2, ani úloh týkajúcich sa obnovy a odolnosti 
centrálnych protistrán; vyzýva na zvýšenie financovania orgánu ESMA s cieľom 
zabezpečiť, aby výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami mal kapacitu na plnenie 
svojich priebežných a ročných úloh v súvislosti s centrálnymi protistranami Únie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala súčasný rámec pre výber poplatkov od centrálnych protistrán z 
tretích krajín s cieľom umožniť orgánu ESMA vybrať sumu, ktorá odráža dlhodobú 
udržateľnosť a prijateľnosť štruktúry poplatkov, a zároveň primeranejšie pristupovala k 
centrálnym protistranám, ktoré majú rôznu úroveň činnosti relevantnej pre finančné trhy 
Únie;

26. víta skutočnosť, že Rada súhlasí so stanoviskom Komisie k financovaniu ESA; 
zdôrazňuje, že prijatie navrhovaného rozpočtu by malo viesť k jasnému pokroku v 
oblastiach, v ktorých sú ESA zverené určité zodpovednosti a v ktorých je súčasná situácia 
neuspokojivá, najmä v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí;

27. zdôrazňuje, že financovanie účtovných subjektov a daňových orgánov by malo 
pokračovať, a to najmä s cieľom podporiť ich v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a presadzovať transparentnosť a istotu; zdôrazňuje, že tieto 
subjekty by sa mali zodpovedať Európskemu parlamentu;

28. vyzýva na väčšiu transparentnosť práce Komisie pri hodnotení pilotných projektov 
predložených Parlamentom, keďže niektoré projekty môžu byť prospešné pre fungovanie 
Únie; zdôrazňuje, že súčasným pracovným metódam chýba transparentnosť a jasnosť, čo 
vedie k odmietnutiu viacerých dôležitých a uskutočniteľných návrhov, ktoré by mohli 
mať pridanú hodnotu;

29. zdôrazňuje, že všetky organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky Únie, sa musia 
správať politicky neutrálne a nezaujato;

30. berie na vedomie začatie prípravnej akcie týkajúcej sa strediska EÚ pre monitorovanie 
daňovej a finančnej trestnej činnosti; domnieva sa, že toto stredisko môže byť užitočným 
príspevkom k demokratickej diskusii a je užitočné aj pre subjekty, ktoré prijímajú 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na pokračovanie činnosti strediska 
po roku 2022;

31. pripomína, že zavedenie súboru nových vlastných zdrojov bolo začlenené do 
medziinštitucionálnej spolupráce týkajúcej sa plánu zavádzania nových vlastných 
zdrojov; trvá na tom, že by sa mali prijať a zaviesť do nového súboru vlastných zdrojov 
EÚ mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálna daň v takom časovom 
rámci, ktorý umožní prispieť k iniciatíve NextGenerationEU;

32. vyzýva členské štáty, aby urýchlene prijali pripravované legislatívne návrhy Komisie 
týkajúce sa prepracovanej digitálnej dane, mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach a systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), a aby ukončili 
rokovania o dani z finančných transakcií v rámci postupu posilnenej spolupráce do konca 
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roka 2022.

33. zdôrazňuje potrebu primeraných zdrojov na vypracúvanie a šírenie kvalitných štatistík v 
Únii; zdôrazňuje, že napriek určitému pokroku stále existujú významné nedostatky a 
medzery, pokiaľ ide o použiteľnosť, pokrytie a dostupnosť vypracovaných štatistík, a je 
potrebné urýchlene prijať opatrenia; domnieva sa preto, že časť rozpočtu by sa mala 
vložiť do rezervy, kým Eurostat nepredloží ambiciózny akčný plán na podstatné zvýšenie 
používateľskej ústretovosti svojho webového sídla, zabezpečenie dostupnosti údajov a 
informácií vo všetkých úradných jazykoch Únie a vypracovanie nových štatistík a 
ukazovateľov, ktoré prispejú k vykonávaniu politík a priorít Únie;

34. zdôrazňuje význam primeraných zdrojov na podporu rozvoja pevných a spoľahlivých 
štandardov finančného a nefinančného výkazníctva a štandardov auditu na celom svete a 
v celej Únii; domnieva sa však, že časť prideleného rozpočtu by sa mala pozastaviť 
dovtedy, kým nadácia IFRS a Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) 
primerane nezareagujú na príslušné požiadavky Parlamentu uvedené v uznesení zo 7. 
júna 2016 o posudzovaní medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a o činnosti 
Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), Európskej poradnej 
skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) a Rady pre dohľad nad verejným záujmom 
(PIOB)1;

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0248_SK.html
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