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Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 - oddiel III 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu 

Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel III - Komisia (C6-0309/2008 – 

2008/2026(BUD)) a opravný list č. 1/2009 k predbežnému návrhu všeobecného rozpočtu 

Európskej únie na rozpočtový rok 2009 (SEK(2008)2435) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme 

vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev1, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, 

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 

hospodárení3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o ročnej politickej stratégii Komisie pre 

rozpočtový rok 20094, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o rozpočtovom rámci a prioritách na rok 

20095, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2008 o rozpočte na rok 2009: prvé úvahy 

o predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2009 a mandát na zmierovacie konanie, oddiel III – 

Komisia6, 

– so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 

2009, ktorý Komisia predložila 16. mája 2008 (KOM(2008)0300), 

– so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, 

ktorý Rada zostavila 17. júla 2008 (C6-0309/2008), 

– so zreteľom na opravný list č. 1/2009 (SEK(2008)2435) k predbežnému návrhu 

všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, 

– so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku, 
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– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov 

(A6-0398/2008), 

Kľúčové otázky 

1. pripomína, že jeho politické priority a hodnotenie rozpočtového rámca na rok 2009 boli 

uvedené v dvoch spomenutých uzneseniach z 24. apríla 2008; poznamenáva, že tieto 

uznesenia poskytli solídny základ pre následné prvé hodnotenie predbežného návrhu 

rozpočtu Komisie (PNR) na rok 2009, ktoré je uvedené v spomenutom uznesení o PNR 

prijatom 8. júla 2008; pripomína, že Európsky parlament v tomto uznesení tvrdo 

kritizoval nízku úroveň výdavkových rozpočtových prostriedkov a malé rezervy, ktoré sú 

k dispozícii vo väčšine okruhov viacročného finančného rámca (VFR); 

2. víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o šiestich spoločných vyhláseniach, 

ktoré sú prílohou tohto uznesenia, dosiahnutú na zmierovacom konaní v prvom čítaní 

rozpočtu na rok 2009 zo 17. júla 2008; zohľadnil ich pri príprave svojich pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu; upozorňuje však, že v niektorých otázkach, 

napríklad pri hodnotení agentúr, zatiaľ nebola dosiahnutá spoločná pozícia s Radou; 

3. ľutuje skutočnosť, že Rada ešte viac znížila už aj tak nízku úroveň PNR: viazané 

rozpočtové prostriedky v návrhu rozpočtu dosahujú celkovo 133 933 000 000 EUR, čo 

predstavuje zníženie o 469 000 000 EUR v porovnaní s PNR, a výdavkové rozpočtové 

prostriedky vo výške 114 972 000 000 EUR sú o celých 1 771 000 000 EUR nižšie oproti 

PNR a zodpovedajú 0,89 % HND, takže platby sú na bezprecedentne nízkej úrovni; 

zdôrazňuje, že sa tým ešte viac zväčšil rozdiel medzi úrovňou záväzkov a platieb, čo je 

v rozpore so zásadou vyrovnanosti; 

4. žiada o úpravu stropu pre okruh 4 pri prvej príležitosti, aby zodpovedal skutočným 

potrebám; ľutuje skutočnosť, že Rada nie je ochotná primerane upraviť rozpočet v tomto 

smere; 

5. podporuje opravný list č. 1 k PNR na rok 2009, ktorý Komisia schválila 9. septembra 

2008, keďže sa zdá, že oproti PNR poskytuje trochu realistickejší obraz o potrebách 

v okruhu 4; ľutuje však, že z dôvodu obmedzení VFR na obdobie rokov 2007 – 2013 

nemôže prijať nové nepredvídané a naliehavé potreby, ako je potravinová pomoc a pomoc 

na obnovu Gruzínska, Kosova, Afganistanu a Palestíny; zdôrazňuje, že ak sa má EÚ 

umožniť plnenie jej záväzkov prijatých v oblasti vonkajšej politiky, je absolútne 

nevyhnutné uplatniť ustanovenia medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (MID) 

a prejaviť pevné politické odhodlanie; 

6. domnieva sa, že suma výdavkových rozpočtových prostriedkov schválená Radou zďaleka 

nie je v súlade s rôznymi politickými prioritami a záväzkami EÚ; vyjadruje údiv nad tým, 

že Rada môže oficiálne navrhnúť výšku platieb zodpovedajúcu len 0,89 % HND pri 

celkových nesplatených záväzkoch (RAL), ktoré už v roku 2007 dosiahli výšku 

139 000 000 000 EUR; preto rozhodol o zvýšení celkovej úrovne platieb na 0,959 %; 

7. zastáva názor, že prostredníctvom rozpočtu EÚ v jeho súčasnej podobe nie je možné 

efektívne a realisticky plniť ciele, ktoré stanovila EÚ vo vzťahu k zmene klímy; 

domnieva sa, že európski občania potrebujú konkrétnu európsku iniciatívu s cieľom čeliť 

dôsledkom zmeny klímy; ľutuje skutočnosť, že podpora pre opatrenia súvisiace so 

zmenou klímy je v rozpočte EÚ stále veľmi obmedzená; je presvedčený, že by sa malo 



vyvinúť podstatné úsilie o zvýšenie a sústredenie primeraných finančných zdrojov 

s cieľom podporiť vedúcu úlohu Európy pri riešení dôsledkov zmeny klímy; vyzýva 

Komisiu, aby do 15. marca 2009 predložila ambiciózny plán na primerané zvýšenie 

prostriedkov na riešenie dôsledkov zmeny klímy, v ktorom zváži zriadenie osobitného 

„fondu pre zmenu klímy“ alebo vytvorenie samostatného rozpočtového riadku, čím by sa 

zvýšila kapacita rozpočtu na riešenie týchto otázok, najmä prostredníctvom opatrení na 

zmiernenie, prispôsobenie sa a stabilizáciu; domnieva sa, že o systéme obchodovania s 

emisiami (ETS) by sa tiež malo uvažovať ako o možnom zdroji na úrovni EÚ; 

8. nie je pripravený akceptovať žiadne ďalšie viazanie prostriedkov v poznámkach 

k rozpočtu na rok 2009; preto vypustil všetky navrhované nové odkazy na konkrétne 

sumy a/alebo na jednotlivo uvedené organizácie alebo subjekty, keďže takéto viazanie nie 

je v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách; 

9. rozhodol sa prijať mierne zníženia navrhnuté Radou v rozpočtových riadkoch pre 

administratívne výdavky niektorých viacročných programov, keďže samotná Komisia 

často presúva prostriedky z týchto riadkov v rámci všeobecného postupu vyrovnania; 

zdôrazňuje však, že tieto zníženia v jednom ročnom rozpočtovom postupe nesmú 

v žiadnom prípade viesť k zníženiam celkových prostriedkov vyčlenených na dotknuté 

programy, ktoré boli schválené spolurozhodovacím postupom; trvá na tom, aby Komisia 

znížené sumy vykompenzovala v neskorších rokoch programového obdobia; 

10. za významné priority rozpočtu na rok 2009 považuje rast a zamestnanosť, boj proti zmene 

klímy a posilnenie bezpečnosti a ochrany občanov EÚ a jej sociálneho rozmeru, napríklad 

prostredníctvom iniciatívy pre rast a zamestnanosť a podpory MSP a výskumu a inovácií, 

ako aj prostredníctvom podpory súdržnosti medzi regiónmi; v súlade so svojimi 

predchádzajúcimi uzneseniami zvýši rozpočtové prostriedky v rozpočtových riadkoch, 

z ktorých sa financujú tieto priority; 

K podokruhu 1a 

11. vyjadruje prekvapenie nad tým, že Rada ešte viac znížila prostriedky v rozpočtových 

riadkoch, ktoré podporujú lisabonskú stratégiu, ktorá sa napokon zakladá na rozhodnutí 

Európskej rady; zdôrazňuje, že ciele rastu a zamestnanosti sú samotným jadrom 

lisabonskej stratégie a že Komisia znížila niektoré rozpočtové riadky v porovnaní 

s minulým rokom už v PNR; 

12. vynasnaží sa zabezpečiť adekvátne financovanie všetkých činností a politík v rámci tohto 

okruhu, ktoré môžu priniesť priame a hmatateľné výhody pre európskych občanov; je 

pripravený použiť celú dostupnú rezervu na financovanie pilotných projektov 

a prípravných akcií v tomto podokruhu; 

13. pokiaľ ide o Európsky inovačný a technologický inštitút (ETI), nemôže akceptovať pokus 

Komisie o zvrátenie rozhodnutí prijatých rozpočtovým orgánom v rozpočte na rok 2008; 

preto bude trvať na tom, aby sa rozpočet ETI zahrnul do oblasti politiky „Výskum“ a aby 

sa jeho riadiaca štruktúra, ktorá je administratívnej povahy, financovala v rámci okruhu 5 

VFR; rozhodol o náležitej zmene nomenklatúry; 

14. zdôrazňuje, že poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtového riadku 06 03 04 

(transeurópska energetická sieť) a priznanie štatútu transeurópskej energetickej siete 

akémukoľvek plynovodu alebo projektu uľahčujúcemu rozvod plynu z Ruska alebo od 



subjektov, ktoré v konečnom dôsledku podliehajú kontrole Ruska, by mali byť 

podmienené realizáciou trasy NG3, čo potvrdil koordinátor EÚ; 

K podokruhu 1b 

15. znovu potvrdzuje význam, ktorý prikladá zásade solidarity v rámci EÚ; chce vynaložiť 

maximálne úsilie, aby zaručil dostatočné financovanie kohéznej politiky tak, aby mohla 

riešiť súčasné a budúce problémy; 

16. zdôrazňuje, že tento podokruh financuje mnohé významné politiky a činnosti zamerané 

na boj proti zmene klímy a na podporu rastu a zamestnanosti; 

17. ľutuje, že Rada znížila PNR, najmä pokiaľ ide o financovanie z Európskeho sociálneho 

fondu zamerané na regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť; pripomína Rade, 

že lisabonská stratégia je založená na spoločnom financovaní z rozpočtov EÚ i členských 

štátov; 

K okruhu 2 

18. konštatuje, že Komisia tvrdila, že boj proti zmene klímy je jednou z jej priorít v rozpočte 

na rok 2009; domnieva sa však, že táto priorita sa dostatočne nezohľadňuje v PNR, 

a v dôsledku toho zamýšľa klásť väčší dôraz na túto kľúčovú politiku; z dôvodu 

zviditeľnenia navrhuje vyčleniť rozpočtové prostriedky výhradne na tento účel v jednom 

osobitnom rozpočtovom riadku; v súlade s tým zvýši prostriedky pre program LIFE+ 

a Európsky fond regionálneho rozvoja; 

19. berie na vedomie nedávne návrhy Komisie na preskúmanie stavu SPP a zastáva názor, že 

akákoľvek modulácia z prvého piliera do druhého musí byť rozpočtovo neutrálna; 

20. berie na vedomie vytvorenie rozpočtových riadkov pre tri nové fondy v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva - fond na 

reštrukturalizáciu sektora mlieka a mliečnych výrobkov, ekologická pomoc na zachovanie 

chovu oviec a kôz v EÚ a finančný nástroj ad hoc – prispôsobovanie rybolovných flotíl 

hospodárskym dôsledkom zvyšovania cien palív, pričom všetky boli zriadené s cieľom 

prispôsobiť sa novým situáciám a vytvárať nové možnosti do budúcnosti, najmä v 

znevýhodnených a citlivých regiónoch; zastáva názor, že tieto fondy by mali byť 

financované v prvom rade z nepoužitých prostriedkov rozpočtu pre poľnohospodárstvo; 

21. s uspokojením konštatuje, že Rada a Komisia sú konečne ochotné zaviesť program ovocia 

v školách a každoročne dať k dispozícii významnú sumu na boj proti obezite 

a zdravotným problémom žiakov, ale ľutuje skutočnosť, že sa premrhal jeden rok, pretože 

Rada odmietla túto iniciatívu Európskeho parlamentu v rozpočte na rok 2008; 

K podokruhu 3a 

22. uznáva, že európski občania si želajú bezpečnú Európu, a víta zvýšenia v tomto 

podokruhu v porovnaní s rozpočtom na rok 2008; zdôrazňuje význam zásady solidarity 

a zabezpečenia najvyššej úrovne ochrany základných práv; 

23. zdôrazňuje význam dostatočného financovania z rozpočtu EÚ zameraného na riadenie 

legálneho prisťahovalectva a začleňovanie štátnych príslušníkov tretích krajín zároveň 



s riešením nelegálneho prisťahovalectva a posilnením ochrany hraníc vrátane posilnenia 

Európskeho fondu pre utečencov s cieľom napomôcť solidaritu medzi členskými štátmi; 

K podokruhu 3b 

24. pripomína, že podokruh 3b zahŕňa kľúčové politiky, ktoré majú priamy vplyv 

na každodenný život európskych občanov; znova potvrdzuje svoje sklamanie z malého 

zvýšenia v porovnaní s rokom 2008, ktoré v tomto podokruhu navrhla Komisia, najmä 

v súvislosti s činnosťami, ktoré sú dôležité pre Európu občanov, z ktorých niektoré 

dokonca zaznamenali pokles svojho rozpočtu; 

25. nemôže akceptovať ďalšie zníženie týchto „občianskych rozpočtových riadkov“ Radou 

a zabezpečí, aby sa pre túto dôležitú oblasť zaručili primerané zdroje; poukazuje na to, že 

na financovanie pilotných projektov a prípravných akcií zameraných na podporu tejto 

oblasti politiky použije malú rezervu zostávajúcu v tomto podokruhu; 

K okruhu 4 

26. berie na vedomie významné presuny prostriedkov, ktoré Rada uskutočnila v okruhu 4, 

a považuje ich za jasný signál vážneho nedostatku dostupných zdrojov v rámci stropu 

VFR; upozorňuje, že v dôsledku stropov v okruhu 4 bude čoraz častejšie potrebné 

využívať ustanovenia MID; domnieva sa, že dostupné prostriedky v súčasnej výške 

neumožňujú EÚ plniť úlohu globálneho partnera; 

27. vyzýva Európsku radu, aby neprijímala ďalekosiahle politické záväzky, ako napríklad 

v záveroch predsedníctva z 20. júna 2008, v ktorých hlavy štátov a vlád vyzvali na väčšiu 

finančnú podporu EÚ rozvojovým krajinám, alebo aby sa súčasne zaviazala k potrebným 

rozpočtovým návrhom a opatreniam, ak sú tieto záväzky v jasnom rozpore 

s prostriedkami dostupnými v rámci ročných stropov súčasného VFR; 

28. znova potvrdzuje svoj záver, že je naliehavo potrebná masívna a konkrétna mobilizácia 

EÚ s cieľom riešiť prudko rastúce ceny potravín a následnú potravinovú krízu a opätovne 

zdôrazňuje potrebu reagovať v súlade s riadny rozpočtovým hospodárením; pripomína, že 

rezervy dostupné v rámci okruhu 2 nie je možné vynaložiť na ciele okruhu 4, pretože 

súčasný strop v okruhu 4 nestačí na financovanie nástroja bez toho, aby boli ohrozené 

jestvujúce priority; domnieva sa, že obe zložky rozpočtového orgánu by mali vynaložiť 

maximálne úsilie a preskúmať všetky možnosti financovania súm určených 

na potravinovú pomoc v rámci okruhu 4, ktoré ponúka MID; napriek tomu pripomína, že 

konečné rozhodnutie o objeme finančných prostriedkov bude prijaté v rámci ročného 

rozpočtového postupu a bude spojené s celkovým hodnotením súčasných nástrojov 

politiky spolupráce s rozvojovými krajinami; 

29. naďalej považuje podporu mierového procesu v Palestíne a Kosove medzi svoje 

nezmenené kľúčové priority, na ktoré treba v rozpočte EÚ vyčleniť dostatočné 

prostriedky; konštatuje však, že takáto adekvátna úroveň financovania by si mohla 

vyžiadať zmenu plánovania v okruhu 4, pričom určitú rozpočtovú kompenzáciu by 

poskytli ostatné rozpočtové riadky; poukazuje na význam funkčnej verejnej správy 

potrebnej na zaručenie osobitnej pozornosti, ktorá je nevyhnutná pre náležité využitie 

prostriedkov EÚ; 

30. víta obnovenie zdrojov v riadku pre finančnú pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja 



komunity cyperských Turkov; víta tiež podporu na exhumáciu, identifikáciu a vracanie 

telesných pozostatkov nezvestných osôb na Cypre; 

31. podporuje policajnú misiu začatú v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky v 

Kosove; žiada však Komisiu, aby predložila konkrétny plán a harmonogram pre misiu EÚ 

na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX), najmä so zreteľom na prevzatie úloh od 

misie Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) a súvisiace potreby ľudských 

zdrojov a príslušné náklady, ako aj na spoluprácu s Kontaktným úradom Európskej 

komisie v Kosove (ECLO); žiada ďalej Komisiu, aby poskytla podrobné informácie 

o školeniach pre miestne silové zložky; 

32. zdôrazňuje, že chce pomôcť Gruzínsku v zdĺhavom a nákladnom procese obnovy a 

aktívne sa podieľať na hľadaní primeraného finančného riešenia ako je uvedené 

v uznesení z 3. septembra 2008 o situácii v Gruzínsku1; z tohto dôvodu naliehavo žiada 

Komisiu, aby predložila návrhy na plnenie záväzkov EÚ; preto trvá na dodržiavaní 

politicky a finančne rozumnej zásady nového financovania nových potrieb; v tejto 

súvislosti berie na vedomie zámer Komisie zvážiť poskytnutie sumy do 500 miliónov 

EUR v období rokov 2008 až 2010 vrátane a prípadne prisľúbiť tieto prostriedky v rámci 

konferencie darcov pre Gruzínsko; 

33. berie na vedomie rastúci význam Energetického spoločenstva a víta zámer Turecka 

vstúpiť doň; zastáva názor, že by sa mal uľahčiť vstup Ukrajiny, Gruzínska, 

Azerbajdžanu a Arménska do Energetického spoločenstva a že by sa mali vytvoriť 

opatrenia energetickej solidarity medzi jeho členmi; očakáva, že Komisia v roku 2009 

predloží správu o skúsenostiach s vykonávaním rozhodnutia Rady 2006/500/ES z 29. 

mája 2006 o uzavretí Zmluvy o Energetickom spoločenstve Európskym spoločenstvom2; 

34. upozorňuje, že priorita EÚ súvisiaca s bojom proti zmene klímy má aj externú zložku a že 

príslušné činnosti, napríklad činnosti súvisiace s globálnou alianciou proti zmene klímy, 

sa musia financovať v rámci okruhu 4; 

35. zdôrazňuje, že Globálny fond na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii sa preukázal 

ako účinný finančný mechanizmus, ale ľutuje, že globálny fond nedisponuje výkonnými 

právomocami; pripomína Komisii, že na účinné využitie grantov globálneho fondu bude 

potrebné vynaložiť väčší objem finančných zdrojov na technickú pomoc; 

36. pripomína Rade, že z rezervy na núdzovú pomoc sa majú financovať nepredvídané 

núdzové potreby, a domnieva sa, že rozpočtové prostriedky v tomto rozpočtovom riadku 

sú nielen odôvodnené, ale že zrušenie týchto rozpočtových prostriedkov by ohrozilo 

schopnosť EÚ náležite reagovať na možnú krízovú situáciu v prvých mesiacoch roku 

2009; preto obnovuje hodnoty z PNR pre rezervu na núdzovú pomoc, a to aj v súlade 

s bodom 25 MID; 

K okruhu 5 

37. v tomto okruhu vo všeobecnosti obnoví sumy z PNR tam, kde ich Rada znížila; 

pripomína však, že stále existujú niektoré nevyriešené otázky týkajúce sa špecifických 

aspektov vyčleňovania zamestnancov zo strany Komisie na administratívnu podporu 

                                                 
1  Prijaté texty, P6_TA(2008)0396. 
2  Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 15. 



a koordinačné funkcie, ako aj v súvislosti s možnosťami presunov, a že budú potrebné 

ďalšie informácie o politike v oblasti nehnuteľností; rozhodol sa presunúť určité sumy do 

rezervy, aby sa uistil, že odpovede na tieto otázky dostane včas; 

38. upozorňuje, že v PNR na rok 2009 je na financovanie administratívnych výdavkov mimo 

okruhu 5 rozpočtovaná celková suma 1 120 000 000 EUR; túto sumu považuje 

za pomerne vysokú; 

39. zdôrazňuje skutočnosť, že administratívne výdavky naďalej rastú výrazne nad priemernú 

úroveň inflácie v EÚ, čo vedie k obavám, či sa peniaze daňových poplatníkov využívajú 

efektívne; vyzýva Komisiu, aby pripravila hĺbkový prehľad všetkých aspektov 

administratívnych výdavkoch s informáciami o pokroku dosiahnutom od reforiem 

uskutočnených v roku 2000, pričom by osobitnú pozornosť venovala dôsledkom 

rozšírenia v roku 2004 a potrebe pokračovať v hľadaní efektívnych úspor; žiada, aby bol 

tento prehľad k dispozícii najneskôr 31. júla 2009; 

40. v tejto súvislosti má obavy zo skutočnosti, že sumy presunuté z prostriedkov vyčlenených 

na operačné programy s cieľom financovať výkonné agentúry sa neustále zvyšujú 

a dosiahli už vysokú úroveň, pričom v roku 2009 budú financovať vyše 1300 

zamestnancov; chcel by získať jasnejší obraz o účinkoch vytvorenia výkonných agentúr 

a pokračujúceho rozširovania ich úloh na tie "materské" generálne riaditeľstvá, ktoré boli 

zodpovedné za vykonávanie príslušných programov pred tým, ako túto činnosť prebrali 

výkonné agentúry; 

41. konštatuje, že podľa súčasných údajov sa pomer zamestnancov zabezpečujúcich 

administratívnu podporu a koordinačné funkcie a zamestnancov vykonávajúcich 

operatívne úlohy v generálnych riaditeľstvách Komisie môže podstatne líšiť; žiada 

Komisiu o analýzu dôvodov týchto rozdielov; 

42. očakáva, že bude plne informovaný o všetkých krokoch súvisiacich s tzv. Holmquistovou 

reformou v oblasti ľudských zdrojov v rámci Komisie; 

43. žiada Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO), aby pokračoval v úsilí zjednodušiť a 

skrátiť cykly výberových konaní; domnieva sa, že úradu EPSO by sa mali poskytnúť 

primerané ľudské zdroje na podporu úsilia, ktorého cieľom je zlepšiť svoje interné 

postupy a metódy a zrýchliť správu zoznamov úspešných uchádzačov, aby tak zaručil, že 

bude inštitúciám poskytovať vhodných zamestnancov podľa potrieb vrátane primeranosti 

kritérií výberu, najmä pre pracovné miesta AST; 

44. vyzýva Radu, aby predložila harmonogram rokovaní s Európskym parlamentom 

o návrhoch Komisie k nariadeniu (ES) č. 1073/1999 (OLAF) s cieľom posilniť 

efektívnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom a objasniť právny rámec jeho úloh; 

45. ľutuje nedostatok konzistentnosti a jednotnosti, ktorý je pravidelne zreteľný 

v komunikačnej politike uplatňovanej generálnymi riaditeľstvami Komisie; podporuje 

vytvorenie jednotnej a rozpoznateľnej „identity EÚ“, ktorá by sa mala používať 

vo všetkých komunikačných opatreniach; preto by chcel povzbudiť jednotlivé útvary 

Komisie, aby vylaďovali a koordinovali všetky informačné a komunikačné aktivity 

vykonávané na ich úrovni; 

46. vyzýva inštitúcie, aby systematicky koordinovali svoje úsilie s cieľom: 



– sprístupniť občanom informácie o ich právach a o ich efektívnom uplatňovaní 

v členských štátoch, 

– zlepšiť prístupnosť a transparentnosť európskeho práva prostredníctvom účinných 

vyhľadávacích nástrojov, konsolidácie textov a používania najlepšieho dostupného 

technického formátu pri formátovaní smerníc, nariadení a rozhodnutí hneď od 

začiatku, 

– vytvoriť na základe zdrojov, ktoré sú dostupné na európskej a vnútroštátnej úrovni, 

digitálnu knižnicu venovanú EÚ; 

47. víta reformu systému Európskych škôl, ktorú nedávno začala Komisia, ale naliehavo 

vyzýva členské štáty, aby splnili svoje záväzky v súlade s existujúcimi dohodami; 

upozorňuje na bod 47 MID, podľa ktorého sa na vytvorenie nových škôl s dôsledkami pre 

rozpočet vyžaduje súhlas rozpočtového orgánu; 

48. zdôrazňuje význam dodržiavania bodu 47 MID; žiada Komisiu, aby v spolupráci 

s rozpočtovým orgánom vypracovala náležitý podrobný postup jeho uplatňovania; 

49. vyzýva Komisiu, aby predložila správu o možných riešeniach v súvislosti 

s mechanizmom EÚ pre bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok plynu v koridore NG3, 

okrem iného vrátane možnej úlohy Európskej investičnej banky pri nákupe veľkého 

objemu plynu od netradičných dodávateľských štátov (s podielom menej ako 5 % na trhu 

EÚ) v koridore NG3 alebo pri uľahčení jeho nákupu buď prostredníctvom priamych 

nákupov, alebo vytvorením nákupného podniku; 

K agentúram 

50. víta rozhodnutie Komisie konečne splniť požiadavky rozpočtového orgánu a zohľadniť 

pripísané príjmy pri zostavovaní PNR decentralizovaných agentúr na rok 2009; domnieva 

sa, že to je nepochybne krok k väčšej transparentnosti rozpočtu; v súlade so svojimi 

pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k rozpočtovým poznámkam agentúr v rozpočte 

na rok 2008 však znova potvrdzuje, že agentúry, ktoré do veľkej miery závisia od príjmov 

pochádzajúcich z poplatkov, by stále mali mať možnosť využívať nástroj pripísaných 

príjmov na zabezpečenie potrebnej rozpočtovej flexibility; 

51. víta oznámenie Komisie z 11. marca 2008 s názvom Európske agentúry – ďalší postup 

(KOM(2008)0135), a všíma si najmä záväzok Komisie vykonať hodnotenie regulačných 

agentúr v priebehu roka 2009; žiada, aby toto hodnotenie venovalo osobitnú pozornosť 

preskúmaniu efektívnosti, účinnosti a dosahu práce agentúr, identifikácii zodpovedajúcich 

efektívnych úspor v rámci vlastných útvarov Komisie vzhľadom na to, že práca je 

zadávaná externe agentúram, a aby bolo toto hodnotenie ukončené do 30. júna 2009; 

52. upozorňuje na skutočnosť, že menšie agentúry zvyknú mať veľmi vysoký podiel 

zamestnancov (50 % a viac), ktorí sa zaoberajú vnútornou správou samotnej agentúry; 

domnieva sa, že nákladová efektívnosť malých agentúr by mala byť jednou z otázok, 

ktoré by mala hodnotiť medziinštitucionálna pracovná skupina pre budúcnosť 

decentralizovaných agentúr, ktorá má vzniknúť na jeseň roku 2008; 

53. zobral na vedomie prebytok Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vo výške 

290 000 000 EUR dosiahnutý v tomto rozpočtovom roku; Komisia by mohla zvážiť, či by 



nebolo vhodné, aby všetky nadmerné príjmy úradu, ktoré sú priamym dôsledkom 

vnútorného trhu, plynuli späť do rozpočtu EÚ; 

54. zdôrazňuje skutočnosť, že Agentúra pre zásobovanie Euratomu ustanovená Zmluvou 

o Euratome je nezávislá agentúra, ktorej dotácie by mali transparentným spôsobom 

vystupovať v rozpočte EÚ; 

K pilotným projektom a prípravným akciám: 

55. pripomína, že MID obmedzuje celkovú sumu na pilotné projekty na 40 000 000 EUR 

v každom rozpočtovom roku a celkovú sumu na prípravné akcie na 100 000 000 EUR, 

z čoho je možné prideliť maximálne 50 000 000 EUR na nové prípravné akcie; 

56. tieto projekty považuje za nenahraditeľný nástroj, vďaka ktorému Európsky parlament 

môže iniciovať nové politiky v záujme európskych občanov; analyzoval sériu 

zaujímavých návrhov, z ktorých len malý počet mohol byť zapísaný do rozpočtu na rok 

2009 z dôvodu obmedzení stropov MID a VFR; 

57. trvá na tom, že tie navrhované projekty a akcie, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 

2009 z dôvodu, že podľa Komisie už spadajú pod jestvujúci právny základ, by sa 

skutočne mali realizovať v rámci tohto právneho základu, a žiada Komisiu, aby 

informovala o týchto návrhoch aj v rámci svojej správy o pilotných projektoch 

a prípravných akciách; očakáva od Komisie, že v tomto smere vynaloží maximálne úsilie 

bez ohľadu na to, či projekty a akcie nakoniec budú výslovne uvedené v príslušných 

poznámkach k právnym základom v rozpočte na rok 2009; zamýšľa podrobne sledovať 

uskutočňovanie týchto projektov a akcií v rámci ich právnych základov počas 

rozpočtového roka 2009; 

o 

o  o 

58. berie na vedomie stanoviská prijaté špecializovanými výbormi, ako sa uvádza v správe 

A6-0398/2008; 

59. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 

návrhmi a navrhovanými úpravami oddielu III návrhu všeobecného rozpočtu postúpil 

Rade a Komisii, ako aj ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom. 

PRÍLOHA 

VYHLÁSENIA SCHVÁLENÉ NA ZMIEROVACOM KONANÍ ZO 17. JÚLA 2008 

 

1. Programy štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a programy rozvoja vidieka 

na roky 2007 – 2013 

„Európsky parlament a Rada prikladajú maximálny význam tomu, aby sa plynulým 

a správnym spôsobom vykonali operačné programy a projekty, ktoré predložili členské 

štáty v súvislosti s novými programami štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

na roky 2007 – 2013, ako aj programami financovanými v rámci rozvoja vidieka. 



S cieľom neopakovať skúsenosti z počiatočnej etapy obdobia programu v rokoch 2000 – 

2006 a zároveň zohľadniť schválenie väčšiny z týchto operačných programov a projektov 

sa Európsky parlament a Rada domnievajú, že je teraz veľmi dôležité zabezpečiť v rámci 

lehôt stanovených v nariadení plynulé a účinné vykonávanie tým, že sa čo najskôr 

schvália príslušné systémy riadenia a kontroly. 

Európsky parlament a Rada preto budú prísne a pravidelne monitorovať stav 

schvaľovania týchto systémov riadenia a kontroly v členských štátoch spolu so stavom 

schvaľovania hlavných projektov. 

Komisia sa preto vyzýva, aby počas rozpočtového postupu naďalej pravidelne 

poskytovala konkrétne nástroje monitorovania. 

Od Komisie sa tiež žiada, aby podľa potreby najneskôr do konca októbra 2008 predložila 

aktualizované prognózy svojich platieb na rok 2009.“ 

2. Prijímanie zamestnancov v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007 

„Európsky parlament a Rada opätovne zdôrazňujú význam prijímania zamestnancov 

na pracovné miesta súvisiace s rozšírením v rokoch 2004 a 2007 v plnom rozsahu a trvajú 

na tom, aby inštitúcie a predovšetkým EPSO vyvinuli maximálne úsilie na zabezpečenie 

vykonania nevyhnutných opatrení na urýchlenie celého procesu obsadzovania týchto 

pracovných miest úradníkmi. Kritériá by mali byť v súlade s článkom 27 služobného 

poriadku a ich cieľom by malo byť čo najskôr zabezpečiť najširšiu možnú pomernú 

geografickú rovnováhu. 

Európsky parlament a Rada majú v úmysle naďalej pozorne monitorovať prebiehajúci 

proces prijímania zamestnancov. Na tento účel vyžadujú, aby každá inštitúcia a EPSO 

dvakrát ročne, v marci a októbri, podávali správu o stave procesu prijímania 

zamestnancov v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007.“ 

3. Fond solidarity EÚ 

„Európsky parlament, Rada a Komisia potvrdzujú, že je dôležité, aby sa zabezpečil 

bezproblémový proces prijímania rozhodnutí o mobilizácii Fondu solidarity EÚ. 

Európsky parlament a Rada preto vítajú záväzok Komisie, podľa ktorého sa odteraz 

každý predbežný návrh opravného rozpočtu, ktorý si mobilizácia Fondu solidarity 

vyžaduje, bude týkať len tohto účelu.“ 

4. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a rezerva núdzovej pomoci 

„Európsky parlament, Rada a Komisia potvrdzujú, že vzhľadom na medziinštitucionálnu 

dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup pre prijímanie rozhodnutí o mobilizácii 

Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a o použití rezervy núdzovej pomoci.“ 

5. Vyhlásenie o plnení rozpočtu v roku 2009 

„S cieľom zabezpečiť hladký priebeh plnenia rozpočtu v roku 2009 a obmedziť 

akékoľvek ťažkosti vyplývajúce zo skončenia volebného obdobia Európskeho parlamentu 

a z prestávky pred európskymi voľbami sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli 

na týchto bodoch: 



Presuny 

Komisia zabezpečí predloženie všetkých žiadostí o presun v dostatočnom predstihu pred 

posledným riadnym zasadnutím výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, ktoré je 

naplánované na 27. apríla 2009. 

V prípade, že sa nebude môcť uvedený termín dodržať, výbor sa na základe príslušného 

oznámenia bude zaoberať všetkými žiadosťami predloženými po tomto dátume v rámci 

mimoriadneho postupu. 

Opravné rozpočty 

Rada a Komisia berú na vedomie skutočnosť, že v priebehu volebného obdobia môže 

dôjsť k naliehavým a neplánovaným rozhodnutiam, presunutím právomocí z pléna 

na výbor pre rozpočet by sa mohlo vyhnúť zbytočným oneskoreniam.“ 

6. Aktualizácia finančného plánovania v rámci hlavy 5 

„Európsky parlament, Rada a Komisia vyzývajú generálnych tajomníkov všetkých 

inštitúcií, aby do konca októbra predložili aktualizovanú správu o finančnom plánovaní 

administratívnych výdavkov v rámci hlavy 5.“ 

 

JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIA  

1. Výdavkové rozpočtové prostriedky 

1.1. „Rada žiada Komisiu, aby predložila opravný rozpočet, ak by rozpočtové 

prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2009 nestačili na pokrytie výdavkov 

v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruhu 1b 

(Súdržnosť pre rast a zamestnanosť), v okruhu 2 (Zachovanie a riadenie prírodných 

zdrojov) a v okruhu 4 (EÚ ako globálny partner).“ 

1.2. „Európsky parlament zvažuje, že počas rozpočtového postupu vyhodnotí na základe 

odhadov dostupných v jednotlivých fázach postupu platobné požiadavky 

vo všetkých hlavách na celý rok.“ 

2. Programy štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a programy rozvoja vidieka 

na roky 2007 – 2013  

Komisia bola požiadaná, aby do konca októbra 2008 predložila aktualizované prognózy 

platieb na rok 2009. Vzhľadom na určitú neistotu týkajúcu sa podmienok vykonávania 

v členských štátoch sa Komisia bude musieť spoliehať pri tejto aktualizácii tiež 

na aktualizované prognózy platieb, ktoré poskytnú členské štáty. 

3. Hodnotenie agentúr 

3.1 „Rada víta zámer Komisie začať dôkladné hodnotenie regulačných agentúr, ktorý 

Komisia zverejnila vo svojom oznámení „Európske agentúry – ďalší postup“ 

z 11. marca 2008. Zároveň víta záväzok Komisie nenavrhovať vytvorenie nových 

regulačných agentúr dovtedy, než bude hodnotenie ukončené, s výnimkami 



uvedenými v tomto oznámení Komisie. 

Rada a Komisia sa zhodli na tom, že toto hodnotenie by im malo umožniť posúdiť, 

do akej miery sú regulačné agentúry v kontexte dobrej správy vecí verejných 

a riadneho finančného hospodárenia primeraným nástrojom na vykonávanie 

európskych politík v súčasnosti aj v budúcnosti. Hodnotenie by preto malo umožniť 

porovnať horizontálne výsledky, podľa možnosti na základe spoločných 

ukazovateľov. 

Hodnotenie by sa navyše malo týkať týchto bodov: 

- opodstatnenosť, relevantnosť a účel agentúr v súlade s dobrou správou vecí 

verejných, 

- dosah, účinnosť a efektívnosť práce agentúr a ich riadna organizácia vrátane 

určujúcich faktorov, ako sú mechanizmy programovania, predkladania správ a 

monitorovania, 

- rozpočtový postup a zodpovednosť agentúr za svoje riadenie. 

Cieľom by malo byť tiež zhodnotiť: 

- súlad cieľov a činností agentúr s prioritami a cieľmi politík EÚ, 

- transparentnosť práce agentúr, 

- vzťah medzi agentúrami a Komisiou a kde je to vhodné, aj vzťah medzi 

regulačnými a národnými agentúrami, 

- hospodárenie s rozpočtovými zdrojmi agentúr. 

Týmto hodnotením by sa mali poskytnúť primerané nástroje a prostriedky na to, 

aby rozpočtový orgán mohol v súvislosti s prideľovaním príspevkov Spoločenstva 

počas ročného rozpočtového postupu posúdiť porovnateľnosť výkonnostných 

cieľov, administratívne a prevádzkové výdavky, vývoj (druhy a stav) voľných miest 

a vplyv veľkosti danej agentúry. 

Komisia má v úmysle pri vymedzovaní rozsahu a podmienok tohto hodnotenia 

zohľadniť stanovisko Rady s cieľom zabezpečiť, aby sa do hodnotenia zahrnuli tie 

aspekty, najmä v rozpočtovej oblasti, ktoré majú pre každú inštitúciu najväčší 

význam. Na zabezpečenie spoľahlivých, stabilných a úplných výsledkov je potrebná 

nezávislá externá odborná pomoc.“ 

3.2. „Európsky parlament víta zámer Komisie začať dôkladné hodnotenie 

decentralizovaných agentúr, ktorý Komisia zverejnila vo svojom oznámení 

„Európske agentúry – ďalší postup“ z 11. marca 2008. 

Medziinštitucionálnu pracovnú skupinu považuje za dôležitú štruktúru pre 

konštruktívnu diskusiu zameranú na výsledky, ktorá je na tento účel nevyhnutná, 

a zdôrazňuje, že všetky významné subjekty z inštitucionálnej aj legislatívnej oblasti 

ako aj zástupcovia rozpočtového orgánu sa musia zúčastňovať na práci tejto 

pracovnej skupiny, aby sa zaručili uspokojivé výsledky. 



Európsky parlament víta najmä začatie dôkladného hodnotenia decentralizovaných 

agentúr, ako sa uvádza v oznámení. Toto hodnotenie by malo umožniť posúdiť, do 

akej miery sú decentralizované agentúry v kontexte dobrej správy vecí verejných a 

riadneho finančného hospodárenia primeraným nástrojom na vykonávanie 

európskych politík v súčasnosti aj v budúcnosti. Hodnotenie by preto malo umožniť 

porovnať horizontálne výsledky, podľa možnosti na základe spoločných 

ukazovateľov. 

Právomoci rozpočtového orgánu v súvislosti so zriaďovaním nových 

decentralizovaných agentúr, ako sa uvádzajú v bode 47 medziinštitucionálnej 

dohody zo 17. mája 2006, sa musia pri hodnotení a kontrole už existujúcich agentúr 

v plnej miere rešpektovať.“ 

4. Nadviazanie na bod 32 záverov Európskej rady z 19. a 20. júna 2008 

„Európsky parlament pripomína, že financovanie nových opatrení musí dodržiavať 

zásady stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách (najmä špecifikáciu) 

a v medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 (najmä stropy pre jednotlivé hlavy). 

Vyzýva Komisiu, aby predložila potrebné návrhy na ich financovanie v rámci 

rozpočtových postupov na roky 2008 – 2009.“ 


