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• riziko prerušenia platieb v prípade meškania budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ

• výzva Komisii na predloženie plánu zaisťujúceho kontinuitu platieb po pandémii

Erasmus: Ak EÚ nebude mať 1. januára nový VFR, ani pohotovostný plán, tisíce výmenných pobytov sa neuskutočnia . ©Liubov
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Európska únia sa v dôsledku súčasnej zdravotnej krízy musí oveľa naliehavejšie
zaoberať rizikom, že budúci dlhodobý rozpočet EÚ do 1. januára 2021 nenadobudne
účinnosť.
 
Európsky parlament v stredu pomerom hlasov 616 (za): 29 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania)
prijal legislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého požiadal Európsku komisiu, aby do 15.
júna predložila takzvaný pohotovostný plán pre Viacročný finančný rámec (VFR).
 
Pokiaľ  nový  dlhodobý  rozpočet  Únie  nebude  k  dispozícii  ani  1.  januára  2021,  platnosť
aktuálnych rozpočtových stropov sa síce automaticky predĺži, mnohé programy EÚ, napríklad v
oblasti kohéznej politiky, výskumu alebo program Erasmus, však budú musieť byť prerušené.
Pohotovostný plán by mal zaistiť  kontinuitu týchto programov pre občanov, regióny, obce,
poľnohospodárov,  univerzity  alebo  podniky  a  zabrániť  ich  chaotickému  prerušeniu  či
neriadenému  predĺženiu.
 
Riešenie dopadov pandémie COVID-19 
 
Pohotovostný plán by mal podľa poslancov dočasne preorientovať rozpočet na financovanie
zmierňovania okamžitých hospodárskych a sociálnych dopadov pandémie COVID-19 a podpory
oživenia ekonomiky. Parlament v tejto súvislosti požaduje väčšiu flexibilitu čerpania prostriedkov
a zároveň ich navýšenie tak, ako to bolo realizované aj v tohtoročnom rozpočte.
 
Parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla vyzval na prijatie rozsiahleho balíka opatrení
zameraných na oživenie a obnovu hospodárstva, ktoré by boli  financované z navýšeného
dlhodobého rozpočtu EÚ. Poslanci v dnešnom uznesení zdôraznili, že pohotovostný plán by bol
lepším základom pre ozdravné opatrenia a súčasné politické priority  ako neskoro prijatý,
finančne poddimenzovaný a nevyhovujúci  Viacročný finančný rámec.
 
Vyhlásenia spravodajcov 
 
„Súčasná situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Obávame sa, že nový Viacročný finančný
rámec 2021-2027 nebude z dôvodu závažných nahromadených oneskorení pripravený včas.
Preto naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby predložila návrh pohotovostného plánu pre
budúcoročný rozpočet. V časoch krízy a nestability by prijímatelia z rozpočtu EÚ mali mať jasnú
víziu týkajúcu sa budúceho roka. Poslanci Európskeho parlamentu sa zaoberajú všetkými
možnými riešeniami, ako stabilizovať rozpočet EÚ,‟ uviedol spravodajca Jan Olbrycht (EPP, PL)
.
 
„Občania,  podniky  a  občianska  spoločnosť  by  nerozumela,  prečo  ani  1.  januára  2021
nebudeme mať [dlhodobý] rozpočet EÚ. Už pred pandémiou bolo ťažké akceptovať tento stav,
avšak  dnes,  pri  tvrdých  dopadoch  [pandémie]  COVID-19  na  rodiny,  školy,  podniky  a
hospodárstvo,  je  to  ešte  omnoho  ťažšie.  Vyzývame  Európsku  komisiu,  aby  predložila
ambiciózny návrh rozpočtu EÚ na nasledujúcich sedem rokov a zakomponovala doň aj fond
obnovy, ktorý naplní očakávania občanov. Komisia s predložením nového návrhu už teraz
mešká.  Európska rada musí  dospieť  k  dohode a Európsky parlament  ju  musí  odsúhlasiť.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_SK.html
https://epthinktank.eu/2020/04/20/plenary-round-up-brussels-april-2020/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200415IPR77109/covid-19-ep-ziada-masivne-ozdravne-opatrenia-a-fond-solidarity-pre-koronavirus
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28288/JAN_OLBRYCHT/home


Nemôžeme však ďalej  riskovať.  Opätovne teda žiadame Európsku komisiu o predloženie
pohotovostného  plánu.  Plánu,  ktorý  bude  efektívny  a  ktorý  bude  záchrannou  sieťou  pre
príjemcov podpory z programov EÚ,‟ uviedla spravodajkyňa Margarida Marques (S&D, PT).
 
Súvislosti 
 
Platnosť aktuálneho dlhodobého rozpočtu EÚ vyprší 31. decembra 2020. EÚ preto potrebuje
nový rozpočtový plán na ďalších sedem rokov. Európska komisia predložila návrh budúceho
Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021-2027 v máji 2018. V dôsledku zdravotnej
krízy a jej  následkov však oznámila,  že v máji  2020 predloží  prepracovanú verziu návrhu
dlhodobého rozpočtu EÚ.
 
Európsky  parlament  zareagoval  na  pôvodný  návrh  Európskej  komisie  prostredníctvom
uznesenia z novembra 2018, ktoré po európskych voľbách potvrdil ďalším uznesením prijatým v
októbri 2019. Dané uznesenia tvoria mandát EP na rokovania o finálnej verzii VFR s členskými
štátmi.  Rada,  teda  zástupcovia  členských  štátov,  sa  dosiať  na  svojej  rokovacej  pozícii
nedohodli.
 
Ďalší postup 
 
Legislatívne znesenie podporila väčšina všetkých poslancov EP. Komisia preto musí na základe
čl. 225 Zmluvy o fungovaní EÚ predložiť zodpovedajúci návrh alebo informovať Parlament o
dôvodoch, prečo tak neurobí.
 
Ursula von der Leyen už ako zvolená predsedníčka Európskej  komisie dňa 16.  júla 2019
vyhlásila:  „Keď táto  snemovňa  z  poverenia  väčšiny  svojich  poslancov  prijme  uznesenie,
prostredníctvom ktorého požiada Komisiu, aby preložila legislatívne návrhy, zaväzujem sa, že
odpoviem legislatívnym aktom, plne pritom rešpektujúc zásady proporcionality, subsidiarity a
lepšej tvorby práva.‟
 
Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 13.05.2020)
Priebeh prerokúvania
Predseda rozpočtového výboru EP: Nepovažujte súhlas EP s návrhom VFR za garantovaný
(tlačová správa EP, 12.05.2020)
Think tank EP: Pohotovostný plán pre VFR
Viacročný finančný rámec (VFR): Otázky a odpovede k dlhodobému rozpočtu EÚ
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sk197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_SK.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A12016E225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_4230
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2051(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649418
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff
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