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Európsky parlament odsúhlasí iba taký návrh dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý dokáže
financovať všetky spoločné ciele Únie na roky 2021-2027.
 
Vyplýva to zo stredajšej plenárnej rozpravy, na ktorej sa okrem poslancov zúčastnila aj štátna
tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Nikolina
Brnjac - zastupujúca Radu (ministrov) EÚ - a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der
Leyen.
 

EÚ nemôže robiť viac s menšími objemom zdrojov, zaznievalo v pléne počas rozpravy o budúcom rozpočte Únie na roky 2021-2027. © EU
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Ide o budúcnosť EÚ, varujú poslanci
 
Diskusia  o  rozpočte  je  diskusiou  o  budúcnosti  EÚ,  zdôraznili  poslanci  osem  dní  pred
mimoriadnym samitom, na ktorom sa hlavy štátov a vlád EÚ pokúsia dospieť k dohode na svojej
spoločnej pozícii k Viacročnému finančnému rámcu na nasledujúcich sedem rokov.
 
Dostatok prostriedkov je podľa väčšiny rečníkov kľúčom k dosiahnutiu spoločných cieľov EÚ,
ktoré sa týkajú boja proti klimatickým zmenám, digitálnej a ekologickej transformácie a riešenia
ich sociálnych dopadov, ale aj podpory regiónov, obcí, farmárov, výskumu, mladých ľudí a
podnikateľov.  Napríklad  implementácia  Európskeho  ekologického  dohovoru  s  menším
rozpočtom by podľa poslancov znamenala, že sa bude šetriť inde, pričom škrtom by sa nevyhli
ani  úspešné  programy  EÚ.  Časť  zákonodarcov  však  pripustila,  že  rozsah  a  podmienky
financovania niektorých politík bude musieť byť prehodnotený, a zdôraznila potrebu posilnenia
výdavkovej disciplíny.
 
Viacerí poslanci tiež vyzvali na zavedenie nových vlastných zdrojov financovania EÚ. Niektorí
tiež zopakovali  požiadavku na podmienenie uvoľňovania rozpočtových prostriedkov EÚ v
členských krajinách Únie rešpektovaním zásad právneho štátu.
 
Rozpravu si môžete pozrieť zo záznamu po kliknutí na mená rečníkov:
 

David Sassoli, predseda Európskeho parlamentu
 
Nikolina Brnjac, štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí reprezentujúca Radu (ministrov) EÚ
 
Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie
 
Manfred Weber (EPP, DE)
 
Iratxe García Pérez (S&D, ES)
 
Dacian Cioloş (Renew, RO)
 
Marco Zanni (ID, IT)
 
Philippe Lamberts (Zelení/EFA, BE)
 
Raffaele Fitto (ECR, IT)
 
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL)
 
Johannes Hahn, Komisár pre rozpočet a administratívu
 
Nikolina Brnjac, štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí reprezentujúca Radu (ministrov) EÚ
 

Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.
 
Súvislosti
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary


Európsky parlament prijal svoje stanovisko k budúcemu Viacročnému finančnému rámcu ešte v
novembri 2018, teda päť mesiacov po tom, ako svoj návrh predstavila Európska komisia. Hlavy
štátov a vlád budú v snahe dospieť k svoju spoločnému stanovisku diskutovať o dlhodobom
rozpočte EÚ v rámci mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 20. februára.
 
Budúci dlhodobý rozpočet EÚ, na ktorom sa po vzájomných rokovaniach dohodnú vyjednávači
EP a Rady, musí schváliť aj Európsky parlament.
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 

Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Dlhodobý rozpočet EÚ - otázky a odpovede
Dlhodobý rozpočet EÚ - užitočné informácie
Tlačové správy EP týkajúce sa dlhodobého rozpočtu EÚ
Audiovizuálny materiál

Armin WISDORFF
Tlačový atašé

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
@EP_Budgets
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881  73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_3570
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200117IPR70513/press-releases-about-the-multiannual-financial-framework
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Budgets


Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@europarl.europa.eu

Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

5 I 5


