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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na obnovenie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení 
rozpočtového postupu
(2004/2099(ACI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o ES a najmä na jej článok 272,

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového 
postupu1 a najmä na jej bod 26,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2005 o politických výzvach a rozpočtových 
prostriedkoch rozšírenej Únie na roky 2007 – 20132,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2005 o medziinštitucionálnej dohode o 
rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2006 o pozícii Európskej rady o finančnom 
výhľade a obnovení medziinštitucionálnej dohody na roky 2007 – 20134,

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie: Návrh na obnovenie medziinštitucionálnej 
dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení postupu pri zostavovaní rozpočtu 
(KOM(2004)0498),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie: Príspevok k medziinštitucionálnym 
rokovaniam k návrhu na obnovenie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej 
disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (KOM(2006)0075),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie: Revidovaný návrh na obnovenie 
medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu 
(KOM(2006)0036),

– so zreteľom na oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 26. februára 2004 
„Budovanie našej spoločnej budúcnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostriedky 
rozšírenej Únie 2007 – 2013“ (KOM(2004)0101), zo 14. júla 2004 „Finančné 
perspektívy na obdobie 2007 – 2013“ (KOM(2004(0487) a pracovný dokument Komisie 
z 12. apríla 2005 „Technical adjustments to the Commission proposal for the multiannual 
financial framework 2007-2013“ (SEC(2005)0494) (Technické úpravy návrhu Komisie 
na viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie o usmerneniach pre legislatívne návrhy súvisiace s 
viacročným finančným rámcom na roky 2007 – 2013, ktoré bolo dohodnuté 18. októbra 

  
1 Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda v znení ostatných zmien a doplnení rozhodnutia 2005/708/ES 
Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 24.).
2 Prijaté texty, 8.6.2005, P6_TA-PROV(2005)0224.
3 Prijaté texty, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Prijaté texty, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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2005,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 15. – 16. decembra 2005 (CADREFIN 268),

– so zreteľom na trojstranné rokovania z 23. januára 2006, 21. februára 2006, 21. marca 
2006 a 4. apríla 2006,

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 a zarážku 2 bodu IV prílohy VI jeho rokovacieho 
poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská xxx (A6-0000/2006),

A. keďže Komisia v súlade s odsekom 26 medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 
začala proces prípravy nového finančného výhľadu a novej medziinštitucionálnej dohody 
predložením návrhov 10. februára  a 14. júla 2004;

B. keďže Komisia po prijatí rokovacej pozície Parlamentom 8. júna 2005 a v nadväznosti na 
dohodu, ktorú členské štáty dosiahli v decembri 2005, predložila revidovaný návrh novej 
medziinštitucionálnej dohody a technické dokumenty o dosahu záverov Európskej rady s 
cieľom umožniť spravodlivý začiatok rokovaní;

C. keďže bol odhodlaný dosiahnuť trvalo udržateľný viacročný finančný rámec, ktorý by 
zahŕňal adekvátne prostriedky na politické požiadavky v nadchádzajúcich rokoch a 
primerané nástroje a reformy na zlepšenie realizácie; 

D. keďže bol jedinou inštitúciou, ktorá vyvinula komplexnú stratégiu a uskutočnila úplnú a 
dôkladnú analýzu potrieb s cieľom stanoviť politické priority v porovnaní s prístupom 
Rady, ktorý je založený na určených horných hraniciach a percentuálnych sadzbách;

1. pripomína, že od vzniku finančného výhľadu viedol Parlament viac ako osem mesiacov 
rokovania v dočasnom výbore ustanovenom na tento účel a prijal komplexnú rokovaciu 
pozíciu založenú na troch pilieroch, ktoré sú zamerané na: 

- zladenie politických priorít a finančných potrieb;

- modernizáciu štruktúry rozpočtu;

- zlepšenie kvality plnenia rozpočtu EÚ;

2. pripomína, že odmietol závery Európskej rady z decembra 2005 v ich súčasnej podobe, 
pretože sa domnieva, že by Európskej únii neposkytli žiadne kvantitatívne ani kvalitatívne 
prostriedky na splnenie budúcich úloh, a vyzval Radu, aby zabezpečila skutočný mandát 
na rokovania s Parlamentom;

3. upozorňuje na to, že už viackrát vyjadril vôľu nadviazať konštruktívne rokovania s Radou 
na základe príslušných pozícií s cieľom dosiahnuť v reálnom časovom rámci dohodu 
založenú na prijateľnom kvantitatívnom a kvalitatívnom pokroku;

4. domnieva sa, že dohoda, ktorú všetky tri inštitúcie dosiahli 4. apríla 2006, bola jediným 
možným kompromisom, ktorý mohol Parlament docieliť pre viacročný rozpočet 
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vzhľadom na rozsah rokovaní s cieľom zaručiť kontinuitu právnych predpisov EÚ, 
zabezpečiť riadne finančné riadenie prostriedkov EÚ a zachovať legislatívne a rozpočtové 
právomoci Parlamentu na nasledujúce obdobie;

5. víta dosiahnutú dohodu a najmä pokrok v rámci troch pilierov svojej rokovacej pozície:

Zladenie politických priorít a finančných potrieb prostredníctvom týchto opatrení:

- zvýšením 4 mld. EUR na politiky dohodnuté Európskou radou v decembri 
2005, pričom sa majú priamo vyčleniť na programy uvedené v rámci názvov 
1a, 1b, 2, 3b a 4,

- výrazným zvýšením prostriedkov rezervy EIB vo výške 2,5 mld. EUR, aby ich 
členské štáty mohli poskytnúť v rámci nového programu spolufinancovania 
medzi EIB a rozpočtom EÚ s cieľom posilniť pákový efekt rozpočtu EÚ v 
oblasti vývoja a výskumu, transeurópskych energetických sietí a malých a 
stredných podnikov,

- financovaním neplánovaných potrieb, medzi ktoré patria Rezerva na núdzovú 
pomoc (1,5 mld. EUR) a Fond solidarity EÚ (až do výšky 7 mld. EUR), a to 
mimo finančného rámca z dodatočných zdrojov, o ktoré členské štáty 
požiadajú v prípade potreby, 

- financovaním Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (až do výšky 
3,5 mld. EUR) opätovným použitím zrušených rozpočtových prostriedkov 
mimo finančného rámca;

Zlepšenie štruktúry rozpočtu zvýšením pružnosti prostredníctvom:

- celkovej sumy vo výške 1,4 miliardy EUR na pružnosť na dané obdobie, ktorá 
sa v prípade využitia prostriedkov financuje z dodatočných zdrojov, o ktoré 
požiadajú členské štáty, pričom je možné preniesť ročnú sumu (200 mil. EUR), 
ak sa prostriedky nevyužijú, a uplatniť nástroj na tie isté potreby na obdobie 
viac ako jedného roka,

- možnosti, ktorá pre novozvolený Parlament spočíva v posúdení fungovania 
medziinštitucionálnej dohody a finančného výhľadu do konca roka 2009 na 
základe správy, ktorú má predložiť Komisia a ku ktorej majú byť podľa 
možnosti priložené návrhy;

Skvalitnenie plnenia rozpočtu EÚ a ochrana práv Parlamentu prostredníctvom:

- zásad ustanovených v revidovanom nariadení o rozpočtových pravidlách, 
zodpovednosti členských štátov za činnosti v rámci spoločného riadenia 
zamerané na lepšiu vnútornú kontrolu financovania EÚ, potreby zaviesť 
mechanizmus spolufinancovania s EIB na posilnenie pákového efektu politík 
EÚ, zapojenia Parlamentu do finančného plánovania a financovania nových 
agentúr bez toho, aby boli dotknuté operačné programy, 

- zapojenia Parlamentu do rozsiahlej revízie, výraznejšej účasti Parlamentu v 
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rozhodovacom procese v rámci SZBP a demokratickejšej kontroly vonkajších 
činností;

6. uvedomuje si však, že viaceré nedostatky ostávajú aj na záver rokovaní nevyriešené;  
domnieva sa, že tieto nedostatky by sa mali riešiť v priebehu ročných rozpočtových 
postupov, ako aj v rámci revízie na roky 2008 – 2009;  

7. domnieva sa, že jeho pozícia, ako je stanovené v jeho vyššie uvedenom uznesení z 8. júna 
2005, by mala byť naďalej cieľom, o ktorý sa treba usilovať v záujme zabezpečenia 
primeranej úrovne financovania, ako aj ďalších reforiem, s cieľom splniť ambície 
Európskej únie;

8. očakáva, že reformy uvedené v nasledujúcej medziinštitucionálnej dohode budú mať 
okamžitý vplyv na plnenie rozpočtu z kvalitatívneho hľadiska vrátane zníženia 
administratívneho zaťaženia, ako aj viditeľného dosahu pre európskych občanov v podobe 
jednoduchšieho prístupu k prostriedkom EÚ;

9. z rozpočtového hľadiska adresuje príslušnému výboru priaznivé odporúčanie k novej 
medziinštitucionálnej dohode;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

–


