
 

Dlhodobý rozpočet a plán obnovy EÚ: Dohoda na
samite nebude konečnou dohodou
 

Najnovšie návrhy Viacročného finančného rámca a balíka obnovy EÚ z dielne Európskej
komisie predstavujú absolútne minimum toho, čo Európsky parlament považuje za
prijateľné.
 
Vyplýva to zo stredajšej rozpravy poslancov s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom
a podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom o výsledkoch júnového samitu EÚ a
o očakávaniach spojených s júlovým stretnutím lídrov členských štátov Únie.
 
Mnoho rečníkov požadovalo riadny splátkový plán pre pôžičky, ktoré by si podľa najnovších
návrhov mohla Únia zobrať v snahe pomôcť členským štátom najviac postihnutým krízou
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spojenou s pandémiou ochorenia COVID-19. Poslanci tiež vyzvali na prijatie nových vlastných
zdrojov financovania EÚ - vrátane digitálnej dane či príjmu zo systému EÚ na obchodovanie s
emisiami (ETS), ktoré by odbremenili  občanov od splácania dlhu za oživenie ekonomiky v
členských štátoch Únie.
 
Viacerí zákonodarcovia tiež zdôraznili, že:
 

podmienky týkajúce sa čerpania prostriedkov z fondu obnovy EÚ nesmú viesť k
novým úsporným opatreniam, 
zásady právneho štátu musia byť dodržané a 
investície musia zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť Únie, napríklad v oblasti
digitalizácie.
 

Väčšina  poslancov  označila  celkový  objem prostriedkov  v  balíku  za  nedostatočný.  Časť
zákonodarcov však kritizovala snahu umožniť Únii zadlžovať sa a balík označila za priveľký.
 
Mnohí poslanci zdôraznili, že EÚ musí plánovať dlhodobo, aby sa pripravila na možné ďalšie
pandemické obmedzenia. Upozornili tiež na to, že dohoda lídrov členských štátov v Európskej
rade na budúcom dlhodobom rozpočte a pláne obnovy EÚ nie je konečnou dohodou, ale len
vyjednávacou pozíciou Rady pred rokovaniami s Európskym parlamentom, ktorý musí rozpočet
Únie  na roky  2021-2027 pred vstupom do platnosti  absolútnou väčšinou hlasov schváliť.
Posledné slovo tak  budú mať  poslanci.
 
Doterajšiemu pokroku a budúcim rokovaniam o Viacročnom finančnom rámci a pláne obnovy
EÚ bolo v stredu venované aj samostatné stretnutie predsedu EP Davida Sassoliho, nemeckej
kancelárky Angely Merkel  -  zastupujúcej  predsedníctvo v Rade (ministrov)  EÚ, predsedu
Európskej rady Charlesa Michela a predsedníčky EK Ursuly von der Leyen, ktoré sa uskutočnilo
na základe článku 324 Zmluvy o fungovaní EÚ.
 
Videozáznam rozpravy
 
Vyhlásenia jednotlivých rečníkov si môžete pozrieť zo záznamu po kliknutí na ich mená:
 

Charles MICHEL, predseda Európskej rady 
Maroš ŠEFČOVIČ, podpredseda Európskej komisie 
Siegfried MUREŞAN (EPP, RO) 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES) 
Valérie HAYER (RE, FR) 
Gilles LEBRETON (ID, FR) 
Philippe LAMBERTS (Zelení/EFA, BE) 
Johan VAN OVERTVELDT (ECR, BE) 
Manon AUBRY (GUE/NGL, FR)
 

Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.
 
Súvislosti
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=SK&vodId=576ff468-033e-5849-7c3a-9d566c7706c4&date=20200708


Hlavy štátov a vlád EÚ diskutovali na svojom ostatnom stretnutí dňa 19. júna, ktoré prebehlo
formou videokonferencie, o možnostiach ustanovenia fondu obnovy EÚ po kríze spôsobenej
pandémiou ochorenia COVID-19. Premiéri a prezidenti krajín Únie sa tiež zaoberali budúcim
dlhodobým rozpočtom EÚ, ktorý 27. mája predstavila v pléne EP Európska komisia.
 
Lídri členských štátov EÚ sa opäť stretnú dňa 17. júla, tentokrát však osobne v Bruseli. Cieľom
ich schôdzky bude snaha dosiahnuť vzájomnú dohodu na pláne obnovy a dlhodobom rozpočte
EÚ, a to na základe konkrétnych návrhov predsedu Európskej rady Charlesa Michela, ktoré by
mali byť vypracované ešte pred samotným samitom.
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 

Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Dlhodobý rozpočet a plán obnovy EÚ: vyhlásenia predsedu EP Davida Sassoliho
Think tank EP: Výsledok zasadnutia Európskej rady zo dňa 19. júna 2020
List lídrov piatich poslaneckých klubov EP hlavám štátov a vlád EÚ (18.06.2020)
Audiovizuálny materiál: zasadnutie Európkej rady v dňoch 17. - 18. júla 2020
Audiovizuálny materiál: zasadnutie Európkej rady dňa 19. júna 2020
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https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200526IPR79817/ide-o-buducnost-eu-poslanci-privitali-navrh-ozdravnych-opatreni-z-dielne-ek
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/european-council/2020/07/17-18/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://twitter.com/EP_Budgets
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