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Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2013 – iné oddiely ako oddiel 

Komisia  

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o usmerneniach pre rozpočtový 

postup na rok 2013, oddiel I — Európsky parlament, oddiel II — Rada, oddiel IV – Súdny 

dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI — Európsky hospodársky a sociálny výbor, 

oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII — Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky 

dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

(2012/2001(BUD)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme 

vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev1, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2012/5/EÚ z 13. decembra 

2011, ktorým sa mení a dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 

o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný 

finančný rámec, s cieľom riešiť potreby dodatočného financovania projektu ITER2, 

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 

2010 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií3, 

– so zreteľom na článok 23 a článok 79 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0030/2012), 

A. keďže strop pre okruh 5 viacročného finančného rámca (VFR) pre rozpočet EÚ na rok 

2013 je 9 181 miliónov EUR v bežných cenách4; 

B. keďže pristúpenie Chorvátska bude mať vplyv na rozpočet na rok 2013, najmä čo sa týka 

prostriedkov pre nových poslancov a prijímanie zamestnancov vo všetkých inštitúciách; 

C. keďže vzhľadom na vysoké zaťaženie vyplývajúce z verejného dlhu a obmedzení v čase 

prebiehajúcich snáh o vnútroštátnu rozpočtovú konsolidáciu by Európsky parlament 

a všetky ostatné inštitúcie mali preukázať rozpočtovú zodpovednosť a vlastné 

uskromnenie; berúc na vedomie list komisára Lewandowského z 23. januára 2012 zaslaný 

predsedom európskych inštitúcií; 

D. keďže v tomto štádiu ročného postupu Parlament očakáva odhady ostatných inštitúcií 

a návrhy svojho Predsedníctva na rozpočet na rok 2013; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17. 
2  Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 12. 
3  Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1. 
4  Strop okruhu 5 zahŕňa príspevok zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia. 



Všeobecný rámec a priority rozpočtu na rok 2013 

1. domnieva sa, že inštitúcie by v kontexte pretrvávajúcich náročných ekonomických 

podmienok mali zmraziť svoje administratívne rozpočty; zdôrazňuje však potrebu 

dodržiavať právne záväzné povinnosti a možné následné zvýšenia; 

2. vyzýva inštitúcie, aby posilnili medziinštitucionálnu spoluprácu s cieľom vymieňať si 

najlepšie postupy, hľadať úspory a modernizovať tak svoje politiky týkajúce sa ľudských 

zdrojov, organizácie, technológií a budov; 

3. zdôrazňuje význam medziinštitucionálnej spolupráce pre čo najplynulejšie pristúpenie 

Chorvátska; 

4. zdôrazňuje význam posilnenia nediskriminačných politík, ktoré uľahčujú prístup, 

prijímanie a integráciu osôb so zdravotným postihnutím; 

5. zdôrazňuje potrebu účinnej environmentálnej politiky vo všetkých inštitúciách; 

Parlament 

6. pripomína významné úspory dosiahnuté v rozpočte na rok 2012 vďaka štrukturálnym 

zmenám a reorganizácii; nabáda na pokračovanie štrukturálnych organizačných reforiem 

a podporuje inovácie v ostatných oblastiach; domnieva sa, že skutočné úspory možno 

dosiahnuť identifikáciou prekrývajúcich sa a neefektívnych prvkov vo všetkých 

rozpočtových riadkoch; požaduje preto podrobnú správu generálneho tajomníka pre 

Výbor pre rozpočet, ktorá bude obsahovať jasný prehľad rozpočtových riadkov, v ktorých 

bolo plnenie v roku 2011 nedostatočné, a objektívnu analýzu dôvodov nedostatočného 

plnenia; 

7. domnieva sa, že skutočné a najväčšie úspory možno dosiahnuť stanovením jediného sídla 

pre Európsky parlament; pobáda preto k tomu, aby sa bezodkladne vyhodnotila situácia v 

tejto oblasti; 

8. domnieva sa, že s cieľom dosiahnuť významné dlhodobé úspory treba zvážiť možnosť 

nezávislého hodnotenia rozpočtu EP; domnieva sa, že by sa malo zvážiť zriadenie 

pracovnej skupiny; vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby predložili 

konkrétne návrhy na zriadenie takejto skupiny čo najskôr a aby navrhli možné úspory 

najneskôr do konca roku 2012; rovnako vyzýva na rýchlu implementáciu všetkých 

záverov tejto skupiny; 

9. víta posilnenú spoluprácu medzi Výborom pre rozpočet a Predsedníctvom počas ročného 

rozpočtového postupu; dôrazne nabáda na ďalšie posilnenie spolupráce medzi 

generálnym tajomníkom, Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet počas celého roka s 

cieľom zabezpečiť plynulý rozpočtový proces a účinné plnenie rozpočtu; očakáva od 

Predsedníctva, že predloží obozretné návrhy odhadov založené na potrebách, v ktorých 

budú zohľadnené možné následné zvýšenia vyplývajúce z právne záväzných povinností; 

domnieva sa, že treba vynaložiť maximálne úsilie, aby sa zaistilo vyváženie akýchkoľvek 

cielených zvýšení úsporami identifikovanými v iných oblastiach; 

10. vyzýva na zmrazenie rozpočtových riadkov týkajúcich sa všetkých ciest v roku 2013 

a zrušenie indexácie akýchkoľvek individuálnych príspevkov poslancov až do konca 



volebného obdobia; so záujmom očakáva správu generálneho tajomníka o cestovaní, 

ktorá má byť Predsedníctvu a Výboru pre rozpočet doručená do 31. marca 2012; 

11. domnieva sa, že úspory by nemali ohroziť legislatívnu činnosť EP; je presvedčený, že 

legislatívne činnosti poslancov sa môžu posilniť dokončením systému riadenia 

poznatkov; víta informácie poskytnuté administratívou, požaduje aktualizované 

informácie o súčasnom stave projektu a očakáva, že systém bude riadne fungovať a bude 

dostupný občanom EÚ; vyzýva na zvýšené úsilie s cieľom urýchliť implementáciu tohto 

projektu; pripomína svoju žiadosť o informácie o tom, ako je možné dosiahnuť úspory po 

implementácii systému riadenia poznatkov; 

12. pripomína rozpočtové uznesenia Parlamentu vrátane posledného uznesenia z 26. októbra 

20111, v ktorom požaduje včasné informácie, dialóg a transparentný proces rozhodovania 

v rámci politiky v oblasti budov; žiada, aby sa presné informácie o pokroku v projektoch 

v oblasti budov a jeho finančných dôsledkoch poskytovali každých šesť mesiacov; 

konštatuje, že v tomto volebnom období by sa nemali začínať žiadne ďalšie nepredvídané 

projekty v oblasti budov; 

Ostatné inštitúcie 

13. vyzýva všetky inštitúcie, aby hľadali ďalšie úspory s cieľom dodržať rozpočtovú 

disciplínu a zmrazili svoje rozpočty a pritom zohľadnili svoje právne záväzky a nové 

finančné nároky, ako je napríklad rozšírenie o Chorvátsko; 

14. berie na vedomie požiadavku Európskeho súdneho dvora (oddiel IV) o zmenu 

a doplnenie jeho štatútu spôsobom, ktorý bude mať priamy dosah na rozpočet; domnieva 

sa, že treba zabezpečiť potrebné financovanie s cieľom zaručiť plynulý chod inštitúcie 

a následne riadnu súdnu ochranu občanov EÚ; 

15. chápe výzvy, ktorým čelila ESVČ pri vypracúvaní svojho prvého rozpočtu na rok 2011; 

vyzýva na dodržanie zásad riadneho finančného hospodárenia pri zostavovaní rozpočtu 

tejto novej inštitúcie a žiada službu, aby preskúmala príležitosti, ktoré by mohli vytvoriť 

výraznejšie rozpočtové synergie s členskými štátmi v prípadoch, kde to je možné; 

o 

o o 

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, 

Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, 

európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov 

a ESVČ. 

 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0461. 


