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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že okruh 4 rozpočtu Evropské unie musel být v průběhu víceletého finančního 
rámce (VFR) 2007–2013 mnohokrát opravován jak z důvodu omezených přídělů 
rozpočtových prostředků, tak vzhledem k nedostatku flexibility v rámci okruhu 4 při 
neočekávaných okolnostech; znovu připomíná svůj přístup, podle kterého z nových 
odpovědností svěřených EU Smlouvou o fungování Evropské unie vyplývá ve srovnání
s VFR 2007–2013 přiměřené dodatečné financování, jež by Unii umožnilo plnit svou 
úlohu celosvětového aktéra a zároveň dodržet dříve přijaté závazky; zdůrazňuje, že pomoc 
EU doplňuje pomoc poskytnutou členskými státy a je katalyzátorem intervence
v regionech, ve kterých není poskytována bilaterální pomoc; zvláště podporuje postupy 
navržené Komisí na posílení společného plánování akcí členských států a EU;

2. v této souvislosti se domnívá, že návrh Komise týkající se celkového přídělu prostředků 
pro okruh 4 odráží obavy, které Evropský parlament vyjádřil ve svém usnesení ze dne 8. 
června 20111, a skutečné potřeby pro vnější činnost Unie; vítá signál, který tento návrh 
představuje pro všechny partnery Unie, a to jak pro země, které jsou příjemci pomoci, tak 
pro další dárcovské země; nicméně konstatuje, že návrh Komise představuje minimum 
pro splnění cílů EU, které podporují hlavy států a předsedové vlád a které jsou zakotveny
v Lisabonské smlouvě; vyžaduje, aby Rada v případě, že nebude schopna plně podpořit 
návrh Komise, jasně stanovila a zdůvodnila, od kterých z priorit či projektů bude třeba 
navzdory jejich prokazatelné evropské přidané hodnotě zcela upustit;

3. opakuje však své přesvědčení, že zvýšená rozpočtová flexibilita v rámci celého VFR, 
kterou všechny strany považují za nezbytnou, je obzvláště důležitá, pokud jde o okruh 4; 
vyzývá Komisi, aby v případě potřeby navrhla specifická pravidla pro tento rozpočtový 
okruh s cílem zaručit schopnost reagovat na krize a požadavky, které nelze předvídat, 
přičemž budou plně dodržovány výsadní pravomoci rozpočtového orgánu; bere rovněž na 
vědomí, že Komise v rámci každého víceletého programu navrhla posílený mechanismus, 
který by EU umožnil přizpůsobit své financování politickým potřebám a omezením; 

4. opakuje proto svou výzvu, aby byl zaveden vhodný postup, který by na konci 
rozpočtového roku umožnil přerozdělení finančních prostředků, které nebyly v rámci 
okruhu 4 využity; kromě toho se domnívá, že souhlas Parlamentu s nařízením Rady, 
kterým se stanoví VFR na období 2014–2020, by měl být mimo jiné podmíněn 
souhlasem rady s návrhy Komise týkajícími se opětovného využití příjmů a splátek 
pocházejících z finančních nástrojů; vítá návrh Komise na větší využití inovativních 
finančních nástrojů v oblasti zahraničních vztahů s širším okruhem příslušných 
organizací a finančních institucí; 

5. znovu vyjadřuje svou podporu všem nástrojům vnější činnosti Unie navrženým pro 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266, usnesení Evropského parlamentu o investování do budoucnosti: nový víceletý 
finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu.



PE491.206v03-00 4/5 AD\912869CS.doc

CS

období 2014–20201, a zejména nástroji sousedství; zdůrazňuje, že by měl být nadále 
zachován vyvážený poměr mezi pomocí východním a jižním sousedům a že by měl být 
zároveň zohledněna výkonnost přijímacích zemí; vítá nový nástroj partnerství, 
prostřednictvím kterého by měla být zahájena nová forma spolupráce se zeměmi, které 
mají pro Unii strategický význam;

6. opakuje rovněž, že podporuje, aby Evropský investiční banka a Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj mohly počítat se zárukou EU, pokud jde o finanční spolupráci se 
sousedními zeměmi, zejména o financování malých a středních podniků a mikroúvěrů;

7. domnívá se, že je třeba, aby se finanční pomoc lépe přizpůsobovala kandidátským
a případným kandidátským zemím a dalším přijímajícím a partnerským zemím; domnívá 
se, že rozpočtové úsilí Unie musí odpovídat tempu a skutečnému pokroku podle zásady 
více za více, přičemž musí být zohledněna integrační kapacita Unie; zdůrazňuje, že zásada 
více za více rovněž znamená, že pomoc zemím, které nesplnily své závazky, bude 
omezenější;

8. připomíná, že EU je odpovědná za podporu celosvětové bezpečnosti, demokracie, 
dodržování právního státu, udržitelného a inkluzivního hospodářského rozvoje; v tomto 
ohledu důrazně zdůrazňuje přidanou hodnotu víceletých programů EU, jako jsou nástroj 
stability a nástroj pro lidská práva; dále zdůrazňuje, že všechny programy vnější činnosti 
EU by měly být dostupnější pro občanskou společnost, sociální partnery a místní
a regionální orgány a cílem podpořit jejich zapojení a odpovědnost;

9. důrazně hájí nezbytnost zachovat rezervu na pomoc při mimořádných událostech ve 
stávající, dosud velmi dobře fungující podobě, tedy jako neplánovanou rezervu mimo 
stropy VFR 2014–2020 a vyčlenit na ni významné množství finančních prostředků na 
základě realistického odhadu, které Unii umožní rychle reagovat na nepředvídané potřeby
a neočekávané krizové situace uvolněním prostředků ad hoc, kdykoli to bude nutné; vítá 
návrh Komise zvýšit finanční prostředky rezervy na 350 milionů EUR (ceny v roce 2011)
a umožnit jejich využití až do roku n+1 jako velice pozitivní krok správným směrem; 
zdůrazňuje, že začleněním rezervy na pomoc při mimořádných událostech do okruhu 4, 
které navrhují některé členské státy, vzniká nebezpečí, že by se mohl snížit celkový objem 
prostředků určených na financování vnější činnosti Unie; 

10. domnívá se, že pro účinnost zahraniční politiky EU je důležité, aby Evropská služba pro 
vnější činnost měla k dispozici dostatečné finanční prostředky, které by jí umožnily 
vykonávat zvyšující se počet úkolů, kterými je pověřena; v této souvislosti nicméně 
zdůrazňuje, že tyto prostředky by měly být využívány co nejefektivněji, a to
i prostřednictvím vyváženější personální struktury.

                                               
1 Evropský nástroj sousedství, nástroj předvstupní pomoci, nástroj stability, nástroj partnerství, nástroj rozvojové 
spolupráce, evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, společná zahraniční a bezpečnostní politika, nástroj 
humanitární pomoci, evropský nástroj civilní ochrany, makroekonomická pomoc, Evropský záruční fond pro 
vnější činnosti.
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