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Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021: prebytok z rozpočtového roku 2020 
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o pozícii Rady k návrhu opravného 
rozpočtu Európskej únie č. 3/2021 na rozpočtový rok 2021 – zahrnutie prebytku 
z rozpočtového roku 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 
18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/20121, a najmä na jeho článok 44,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 prijatý 
s konečnou platnosťou 18. decembra 20202,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 20273 (nariadenie 
o VFR),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym 
parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, 
spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj 
o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov4,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 

1 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 23.
3 Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
4 Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.



o systéme vlastných zdrojov Európskej únie1,

– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2021, ktorý Komisia prijala 15. apríla 
2021 (COM(2021)0270),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021, ktorú Rada prijala 21. 
júna 2021 a v ten istý deň postúpila Európskemu parlamentu (09904/2021 – C9-
0232/2021),

– so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0218/2021),

A. keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2021 
prebytok z rozpočtového roka 2020 vo výške 1 768 617 610 EUR;

B. keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane 
príjmov vo výške 1 647,3 milióna EUR a nevyčerpané výdavky vo výške 121,3 milióna 
EUR;

C. keďže na strane príjmov je tento prebytok spôsobený najmä vyšším výberom ciel, než 
sa očakávalo; 

D. keďže na strane výdavkov dosahuje nedostatočné plnenie platieb Komisiou 
100,98 milióna EUR za rok 2020 (z toho 61,7 milióna EUR v rámci okruhu 5 – 
Administratíva, čo možno pripísať dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na služobné 
cesty, stretnutia, stáže a prijímanie zamestnancov) a nedostatočné plnenie ostatnými 
inštitúciami 120,38 milióna EUR;

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 predložený Komisiou, ktorého 
výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2020 vo výške 
1 768 617 610 EUR v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2. opakuje svoju pozíciu, že všetky dostupné prostriedky a nevyužité finančné prostriedky 
v rozpočte Únie vrátane prebytku by sa mali použiť na rýchle poskytnutie finančnej 
pomoci tým, ktorí sú najviac postihnutí pandémiou ochorenia COVID-19; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby očakávané zníženia svojich príspevkov založených 
na HND vyplývajúce z prebytku z roku 2020 v plnej miere zahrnuli do rozpočtu na 
opatrenia súvisiace s riešením dopadu pandémie ochorenia COVID-19 a s obnovou 
a odolnosťou Únie s cieľom zabezpečiť optimálne pridelenie finančných prostriedkov;

3. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021;

4. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2021 za prijatý 
s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším 

1 Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.



príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.


