
 

AM\1076588CS.doc  PE570.904v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

21.10.2015 A8-0298/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Anders Primdahl Vistisen, Ashley Fox, Angel 

Dzhambazki, Raffaele Fitto 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0298/2015 

Usnesení Evropského parlamentu o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu 

Evropské unie na rozpočtový rok 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému 

vlastních zdrojů Evropských společenství
1
, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 

25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým 

se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
2
, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
3
 (dále jen „nařízení o VFR“), 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a řádném finančním řízení
4
 (dále jen „IID“), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Evropského 

parlamentu na rozpočtový rok 2016
5
, 

                                                 
1
  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17. 

2
  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 

3
  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 

4
  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 

5
  Přijaté texty, P8_TA(2015)0172. 
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– s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který 

Komise přijala dne 24. června 2015 (COM(2015)0300), 

– s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2016, který přijala Rada dne 4. září 2015 a postoupila Evropskému parlamentu dne 

17. září 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě ze dne 

23. září 2015 o řešení uprchlické krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření 

v rámci evropského programu pro migraci (COM(2015)0490), 

– s ohledem na článek 88 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A8-

0000/2015), 

Oddíl III 

Obecný přehled 

 

1. vítá návrh rozpočtu na rok 2016 předložený Komisí, který vnímá jako krok správným 

směrem; podotýká však, že zvýšením účinnosti lze dosáhnout dalších významných úspor, 

a proto vítá pozměňovací návrhy předložené Radou, jež kladou důraz na fiskální 

odpovědnost; 

2. konstatuje, že čtení rozpočtu na rok 2016 v Parlamentu do určité míry zohledňuje 

politické priority, které Parlament přijal ve svých usneseních ze dne 11. března 2015 

o obecných pokynech
1
 a ze dne 8. července 2015 o mandátu pro třístranná jednání

2
; 

vyjadřuje nicméně politování nad rozhodnutím Parlamentu pokusit se o prolomení stropů 

víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020, které Komise, Rada a 

Parlament schválily; tvrdí, že s ohledem na fiskální situaci řady členských států je takový 

postoj nezodpovědný; 

3. zdůrazňuje, že dohodnuté stropy VFR na období 2014–2020 musí být dodrženy, zejména 

v kontextu nadcházejícího přezkumu priorit VFR; vyjadřuje politování nad rozhodnutím 

Parlamentu vyčerpat rozpětí u okruhů 1a, 1b a 3, v důsledku čehož zůstane v rozpočtu na 

rok 2016 úzký manévrovací prostor u okruhu 4; je přesvědčen, že logickým závěrem, 

který z prolomení těchto stropů plyne, není to, že jsou stropy nedostatečné, nýbrž to, že 

Parlament musí při výkonu svých rozpočtových pravomocí zaujmout realističtější 

a zodpovědnější přístup k výdajům; 

4. domnívá se, že prioritou při zvyšování tohoto rozpočtu by mělo být zvládání migrační 

a uprchlické krize; chápe, že tuto krizi nelze vyřešit pouze finančními prostředky; 

vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Parlament není schopen stanovit priority, omezit 

plýtvání a přesunout prostředky do opatření ke zmírnění krize, především z jasně 

                                                 
1
  Přijaté texty, P8_TA(2015)0060. 

2
  Přijaté texty, P8_TA(2015)0263. 
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identifikovatelných rozpočtových položek, jež se vyznačují nízkou mírou čerpání 

a plnění; má za to, že Parlament svým postojem ohrožuje reakci Evropy na tuto krizi;  

5. bere na vědomí návrh na změnu č. 2/2016, který předložila Komise dne 14. října 2015; 

vítá zvýšení výdajů za účelem zmírnění problémů v odvětví zemědělství; vyzývá však 

Komisi, aby znovu prověřila okruhy 3 a 4 a nalezla úspory, které by mohly alespoň 

částečně přispět k financování opatření, jež zmírní migrační a uprchlickou krizi; 

6. znovu opakuje, že je přesvědčen, že rozpočet Unie by neměl opomíjet již přijaté politické 

závazky všech tří orgánů, především pokud jde o Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) a Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI); podotýká, že nesplnění 

těchto závazků oslabí nejen ekonomickou důvěryhodnost Parlamentu v dlouhodobém 

výhledu, ale také schopnost naplňovat naléhavé krátkodobé priority rozpočtu na rok 2016;  

7. zdůrazňuje, že je důležité plně respektovat společné prohlášení týkající se platebního 

plánu na období 2015–2016, na němž se Parlament, Rada a Komise dohodly
1
 v návaznosti 

na sdílené odhodlání snížit nahromaděný objem nevyřízených žádostí o platbu u programů 

soudržnosti v období 2007–2013 na přibližně 2 miliardy EUR do konce roku 2016 

a v budoucnu se neudržitelného hromadění nevyřízených žádostí vyvarovat; 

8. podporuje využívání zvláštních nástrojů jako mimořádného opatření za mimořádných 

okolností a domnívá se, že tyto nástroje prokazují dostatečnou flexibilitu VFR; je 

přesvědčen, že současná migrační a uprchlická krize nás k využití zvláštních nástrojů 

opravňuje; vyjadřuje však politování nad tím, že se nepodařilo nalézt dodatečné 

prostředky, jež EU potřebuje, aby mohla na krizi adekvátně reagovat, v již existujících 

rozpočtových položkách, především v položkách bez zřetelné evropské přidané hodnoty; 

znepokojuje jej, že v souladu s postojem Parlamentu by bylo nutné využít zvláštní nástroje 

u řady okruhů, což by znamenalo menší schopnost reagovat na další nepředvídatelné 

okolnosti, které mohou v roce 2016 nastat; 

Podokruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 

9. opakuje, že podporuje rozpočet směřující k modernosti, jehož prioritami jsou „tři E“ 

(Employment, Enterprises & Entrepreneurship), zejména ty rozpočtové položky, které 

mají největší potenciál přispět k cíli vytváření pracovních míst a růstu; uvědomuje si, jak 

nepříznivý dopad by mohl v krátkodobém horizontu mít postoj Komise a Rady na některé 

rozpočtové položky; přeje si nicméně, aby byl v následujících rozpočtech i nadále kladen 

důraz vytváření pracovních míst, podporu růstu a výzkum a vývoj; 

10. upozorňuje na nedávnou dohodu ve věci fondu EFSI; lituje navrhovaných škrtů Rady u již 

dohodnutých výdajů na program Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy; lituje 

dále fiskálně nezodpovědného rozhodnutí Parlamentu ještě zvýšit rozpočet EU nad rámec 

přídělu dohodnutého ve VFR s cílem podpořit zvýšení prostředků v rozpočtových 

položkách programu Horizont 2020 a Nástroje pro propojení Evropy na úroveň před 

přesunem do fondu EFSI, což zcela rozkládá dřívější dohodu všech tří orgánů na VFR; 

vyzývá všechny strany, aby zanechaly politikaření a dodržely dohody ve věci EFSI a 

VFR, s nimiž již dříve vyslovily souhlas; 

                                                 
1
  Přijaté texty, P8_TA(2015)0263, příloha II. 
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Podokruh 1b — Hospodářská, sociální a územní soudržnost 

11. chápe, že v ideálním případě by již nemělo docházet k žádnému snižování prostředků pod 

úroveň návrhu Komise; poukazuje však na to, jak důležitá je fiskální zodpovědnost; vítá 

proto změny, které navrhuje Rada a jejichž cílem je zachovat financování pro nejméně 

rozvinuté regiony a snížit financování nerozvinutějších regionů jako příklad evropské 

solidarity; 

12. chápe, že v řadě členských států je nezaměstnanost mladých mimořádně palčivým 

problémem; lituje však rozhodnutí Parlamentu zvýšit výdaje na podporu Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí nad rámec stropu VFR, a to vzhledem k předsunutí 

značné výše finančních prostředků v předchozích letech, k vysokému předběžnému 

financování a k argumentu Komise, že není nijak naléhavě třeba, aby byly v rozpočtu na 

rok 2016 zvýšeny prostředky na závazky; připomíná, že otázka zaměstnanosti je do 

značné míry odpovědností členských států, a vyzývá členské státy, aby učinily maximum 

pro to, aby zajistily vysokou míru zaměstnanosti a řešily specifické problémy mladých 

lidí; 

Okruh 2 – Udržitelný růst: přírodní zdroje 

13. vítá návrh rozpočtu sestavený Komisí; souhlasí však s Radou, že jsou nemalé oblasti, v 

nichž lze zjistit, že jsou prostředky vynakládány neefektivně – příkladem jsou změny, 

které obsahuje návrh opravného rozpočtu č. 7/2015; podporuje proto mírná snížení 

prostředků na závazky a na platby, která navrhuje Rada v okruhu 2; 

14. podporuje zvýšení výdajů s cílem zmírnit krizi v zemědělství potvrzené v návrhu na 

změnu 2/2016 předloženém Komisí, zejména v odvětví mléka a mléčných výrobků, a 

podporuje postoj Parlamentu v této věci; vítá skutečnost, že tento soubor obsahuje řadu 

opatření s cílem řešit dlouhodobé dopady ruského embarga na evropské zemědělce; 

Okruh 3 – Bezpečnost a občanství 

15. vítá zvýšení výdajů navrhovaná v návrhu rozpočtu na rok 2016 sestaveném Komisí a v 

návrhu na změnu 2/2016, která směřují k řešení problému migrace a uprchlíků; má však 

pochybnosti o tom, zda Komise v dostatečné míře prozkoumala veškeré možnosti 

přerozdělení prostředků v okruhu 3, zejména když Rada dokázala nalézt úspory u 

prostředků na závazky ve výši 25 milionů EUR a u prostředků na platby ve výši 35 

milionů EUR; kritizuje skutečnost, že jsou získány prostředky ve výši 1,5 miliardy EUR 

využitím nástroje pružnosti v důsledku neschopnosti Komise a Parlamentu nalézt úspory; 

opakuje, že je přesvědčen, že v okruhu je dosti rozpočtových položek s malou 

prokazatelnou přidanou hodnotou na úrovni EU, z nichž by mohly být nyní vyčleněné 

prostředky přesunuty na řešení migrační a uprchlické krize;  

16. je přesvědčen o potřebě jasného oddělení azylové a migrační politiky; domnívá se, že jsou 

zapotřebí dlouhodobá praktická, udržitelná a rozumná řešení s cílem předejít dalším 

ztrátám na životech ve snaze získat azyl v EU a také je třeba zajistit účinnou ochranu 

hranic a vnitřní bezpečnost;  

Okruh 4 – Globální Evropa 
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17. bere na vědomí značná zvýšení výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016 sestaveném Komisí 

oproti rozpočtu na rok 2015; souhlasí s Radou, že tato zvýšení neponechávají pod stropy 

dostatečné rozpětí; podporuje postoj Rady, který stejně znamená výrazné zvýšení výdajů, 

které mají směřovat do málo rozvinutých zemí s cílem pomoci zmírnit problémy v 

sousedství Unie; lituje toho, že postoj Parlamentu by ponechal v okruhu 4 rozpětí ve výši 

pouhých 50 000 EUR, které by bylo naprosto nedostatečné v případě nutnosti čelit v roce 

2016 nepředvídaným okolnostem; jako příklad nepředvídaných okolností uvádí společný 

akční plán EU a Turecka, který odsouhlasila Rada dne 15. října 2015
1
 a který by EU 

nebyla schopna financovat, pokud by byl přijat postoj Parlamentu; 

18. vítá nicméně opatření oznámená ve sdělení Komise ze dne 23. října 2015 a potvrzená v 

návrhu na změnu 2/2016; má pochybnosti, zda Komise prozkoumala úspory, které nalezla 

Rada v okruhu 4; opakuje, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 ukázal, že jsou možné 

výrazné přesuny prostředků do prioritních oblastí; zdůrazňuje, že finanční zdroje samy o 

sobě migrační a uprchlickou krizi nevyřeší; je přesvědčen, že dodatečné finanční 

prostředky by měly být řádně cílené, transparentní a dohledatelné, aby bylo zajištěno, aby 

pokrývaly prioritní potřeby; 

19. je přesvědčen, že finanční zdroje k řešení migrační a uprchlické krize by měly směřovat 

ke zdroji, nikoli k následkům celého problému; zdůrazňuje, že je důležité podporovat 

uprchlíky v blízkosti jejich domovských zemí, například posílením příslušných agentur 

EU a regionálního svěřeneckého fondu EU pro Sýrii;    

Okruh 5 – Správní výdaje  

20. je přesvědčen, že správní výdaje Komise by neměly zůstat ušetřeny úspor díky zvýšení 

efektivity, tj. měly by projít procesem, který proběhl ve správních orgánech členských 

států; vzhledem k tomu, kolika krizím EU čelí, v neposlední řadě přetrvávajícím 

důsledkům celosvětové hospodářské krize, se domnívá, že by Komise měla symbolicky 

provést kroky vedoucí k výrazným úsporám díky zvýšení efektivity jako výraz solidarity s 

vnitrostátními správními orgány, které se potýkají s vážnými obtížemi;   

Agentury 

21. obecně souhlasí s odhady rozpočtových potřeb agentur vypracovanými Komisí; souhlasí s 

rozhodnutím Parlamentu navýšit financování agentur, které se zaměřují na migraci, 

konkrétně Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Frontexu, Europolu, 

Eurojustu, eu.Lisa, Cepolu a Agentury pro základní práva; vyjadřuje politování nad 

pokusy Parlamentu navýšit výdaje na další agentury, které jednoznačně nepředstavují 

prioritu; 

Platby 

22. připomíná, že se Parlament, Rada a Komise v minulosti zavázaly, že budou předcházet 

neuhrazeným závazkům; vyjadřuje proto politování nad tím, že se Parlament rozhodl 

obrovsky navýšit závazky, které bude mít Komise problémy pokrýt platbami; dále 

vyjadřuje politování nad rozhodnutím Rady provádět soustavně větší škrty v oblasti 

výdajů než v oblasti závazků; vyzývá oba orgány, aby jednaly zodpovědně; 

                                                 
1
  Závěry Evropské rady ze dne 15. října 2015, EUCO 26/15.  
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Ostatní oddíly 

Oddíl I – Evropský parlament 

23. zdůrazňuje, že v rozpočtu Parlamentu lze provést čisté úspory výdajů, přinejmenším v 

souvislosti s absurdní situací, kdy se plenární zasedání konají v Bruselu i ve Štrasburku; 

naléhavě vyzývá Parlament a Radu k vytvoření harmonogramu pro stanovení jediného 

sídla, jak požadovala velká většina Parlamentu ve zprávě, kterou vypracovali poslanci Fox 

a Häfner a která byla přijata dne 20. listopadu 2013
1
,  je přesvědčen, že cesty mezi 

Bruselem a Štrasburkem jsou v rozporu s veškerým úsilím Parlamentu o to, aby byl 

vnímán jako finančně zodpovědná instituce, a zásadním způsobem poškozuje Parlament v 

očích veřejnosti;     

24. je přesvědčen, že Parlament může dosáhnout dalších výrazných rozpočtových úspor 

snížením počtu úředníků, čímž se sníží i potřeby v oblasti kancelářských prostor a budov, 

zrušením projektů, jako je Dům evropských dějin, a tím, že Parlament přestane s 

přehnanou politickou propagací;  

25. domnívá se, že dalších rozpočtových úspor lze dosáhnout restrukturalizací 

meziparlamentních delegací, delegací ve společných parlamentních výborech a delegací 

ve výborech pro parlamentní spolupráci a v mnohostranných parlamentních 

shromážděních, a to snížením počtu delegací vysílaných do zahraničí a s nimi 

souvisejících celkových nákladů; 

26. domnívá se, že další úspory by bylo možno v rozpočtu Parlamentu docílit snížením 

příspěvků na zakládání politických stran a nadací a na výdaje na parlamentní asistenci; 

bere na vědomí, že generální tajemník předložil předsednictvu návrh, jehož cílem je 

nalezení rovnováhy mezi akreditovanými parlamentními asistenty a místními asistenty; 

očekává, že konečné rozhodnutí vstoupí v platnost nejpozději v červenci 2016 a bude 

respektovat dobu platnosti stávajících smluv; 

27. vyjadřuje politování v souvislosti s postojem Parlamentu k cíli, kterým je 5% snížení 

počtu zaměstnanců, neboť je v rozporu s duchem i zásadou, na nichž se s Komisí i Radou 

dohodly v interinstitucionální dohodě ze dne 2. prosince 2013
2
, všímá si doporučení 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu týkajících se udělení absolutoria za rok 2013 
3
,  je 

přesvědčen, že by bylo možno provést 10% snížení rozpočtu Parlamentu, aniž by to mělo 

jakýkoli dopad na stěžejní povinnosti poslanců EP; připomíná své znepokojení v 

souvislosti s velkým počtem zaměstnanců kanceláře předsedy Evropského parlamentu, 

který činí 35 pracovníků, včetně dvou řidičů a osobního pracovníka služby v budovách; 

souhlasí s tím, že tato situace je nanejvýš problematická a že to představuje špatný 

příklad, pokud jde o omezování výdajů a fiskální zodpovědnost v rámci Parlamentu; 

28. bere na vědomí nesouhlas Parlamentu s tím, aby byl zvýšen počet pracovníků Soudního 

dvora; navrhuje, aby v případě, že se k této reformě přistoupí, byla rozpočtově neutrální;  
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29. vyzývá k tomu, aby byla provedená úplná analýza nákladů a přínosů Hospodářského a 

sociálního výboru a Výboru regionu a posoudila se jejich přidaná hodnota pro EU; 

o 

o     o 

30. je i nadále přesvědčen, že evropský rozpočet by měla vytvářet přidanou hodnotu a neměl 

by zasahovat do práv a povinností vlád členských států; vyzývá všechny strany, aby 

předložily zodpovědný rozpočet, přičemž by měl být zvláštní důraz kladen na zmírnění 

migrační a uprchlické krize; 

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným 

orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům. 

Or. en 

 


