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Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: Snížení prostředků na platby a na 
závazky (vlastní zdroje)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2018 o postoji Rady k návrhu 
opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Snížení 
prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a 
aktualizací příjmů (vlastních zdrojů) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(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 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. 1605/20021, a zejména na článek 41 
tohoto nařízení

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20122, a zejména 
na článek 44 tohoto nařízení,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý s 
konečnou platností dne 30. listopadu 20173,

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20204,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
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záležitostech a řádném finančním řízení1,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o 
systému vlastních zdrojů Evropské unie2,

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2018, který Komise přijala dne 12. října 
2018 (COM(2018)0704),

– s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018, který Rada přijala dne 26. 
listopadu 2018 a postoupila stejný den Evropskému parlamentu (13961/2018 – C8-
0488/2018),

– s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0399/2018),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 má aktualizovat jak 
výdajovou, tak příjmovou stranu rozpočtu a zohlednit tak nejnovější vývoj;

B. vzhledem k tomu, že na straně výdajů snižuje návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 
prostředky na závazky v rozpočtových položkách o 48,7 milionu EUR a prostředky na 
platby o 44,7 milionu EUR v okruhu 1a „konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ 
a v okruhu 2 „udržitelný růst – přírodní zdroje“;

C. vzhledem k tomu, že na straně příjmů se návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 týká 
revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základu daně z 
přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) a zahrnutí příslušných 
oprav pro Spojené království a jejich financování do rozpočtu, což vše ovlivní rozdělení 
příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU;

1. vítá skutečnost, že provádění programů na období 2014–2020 se konečně rozběhlo 
naplno, takže je třeba jen drobná úprava na straně výdajů, na rozdíl od velmi 
významných opravných rozpočtů přijatých v letech 2016 a 2017; vybízí Komisi a 
členské státy, aby dohnaly významné zpoždění, které se shromáždilo za poslední tři 
roky;  

2. bere na vědomí technický proces vyvažování vlastních zdrojů, který bude nezbytný 
kvůli revizi prognózy tradičních vlastních zdrojů a DPH a aktualizaci opravy pro 
Spojené království;

3. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018;

4. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2018 za přijatý 
s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním 
parlamentům.
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