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A. Obecné připomínky

Dne 8. července přijal výbor Coreper stanovisko k návrhu rozpočtu (NR) na rok 2011, 
které má oficiálně schválit Rada v polovině srpna po období konzultací s národními 
parlamenty. Zpravodajka konstatuje, že navzdory novému postupovému 
a institucionálnímu prostředí vyplývajícímu z Lisabonské smlouvy se Rada zdráhala 
přijmout priority, které předložil Evropský parlament pro rozpočet na rok 2011. 
Třístranné rozhovory ze dne 30. června ukázaly rozdílné názory mezi oběma složkami 
rozpočtového orgánu a pro možné kompromisy nezbyl skutečný manévrovací prostor.

Pro připomenutí, mandát delegace EP zahrnoval kompromisní body zvláštního zájmu 
pro třístranné rozhovory, jako např.:
 rozpočtové důsledky evropského mechanismu finanční stabilizace,

 rozpočtové důsledky strategie EU 2020,

 programy týkající se mládeže,

 finanční udržitelnost a schopnost financovat potřeby okruhu 1a, včetně změn 

v důsledku Lisabonské smlouvy,

 okruh 4, včetně vytvoření Evropské služby pro vnější činnost,

 omezená rozpětí v NR na rok 2011 a nutnost revize současného víceletého 

finančního rámce (VFR).

Rada předložila víceré politické odkazy, které odrážejí její stanovisko k návrhu 
rozpočtu na rok 2011:
 rozpočet na rok 2011 by se měl vyznačovat rozpočtovou kázní, kterou je třeba 

chápat jako další snižování rozpočtových prostředků;

 rozpětí musí být navýšena, aby byl umožněn politický vývoj EU a byl vytvořen 

prostor pro nečekané události;

 objem platebních rozpočtových prostředků by měl být podrobně sledován 

a omezován.

Z celkového hlediska Rada odsouhlasila snížení prostředků na závazky v návrhu 
rozpočtu na rok 2011 o 788 milionů EUR napříč všemi okruhy, čímž snížila navýšení 
rozpočtu oproti roku 2010 na pouhých 0,21 % (ve srovnání s již omezeným 
navýšením ve výši 0,77 %, které navrhla Komise).

Co se týče plateb, Rada odsouhlasila už pravidelné výrazné snížení napříč všemi 
okruhy, přičemž navrhla všeobecné snížení o 3,6 miliardy EUR na 126 538 milionů 
EUR. Ze stanoviska Rady tedy vyplývá rozdíl víc než 15 miliard EUR mezi 
prostředky na závazky (PZ) a prostředky na platby (PP).
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B. Situace podle okruhů

Postoj Rady Rozdíl oproti
NR 2011 (částka)

Rozdíl oproti rozpočtu 
na rok 2010 (včetně OR 

1 a 2) (%)Okruh

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

Rozpětí ve 
stávajícím 

FR

1. Udržitelný růst

1a. Konkurenceschopnost pro růst 
a zaměstnanost 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10.25 -1.10 96 697 730

Evropský fond pro přizpůsobení 
se globalizaci 500 000 000 0 0 -50 000 000

Podokruh 1a celkem 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9.91 -1.10 96 697 730

1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3.21 +13.97 16 906 216

Okruh 1 celkem (včetně EGF) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0.17 +10.39 113 603 946

2. Ochrana přírodních zdrojů 
a hospodaření s nimi 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0.82 -1.41 1 326 398 262

z toho výdaje související s trhem 
a přímé podpory 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1.24 -1.19 1 189 375 700

3. Občanství, svoboda, bezpečnost 
a právo

3a. Svoboda, bezpečnost a právo 1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11.71 +8.72 81 657 260

3b. Občanství 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6.02 15 023 000

Okruh 3 celkem 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7.04 +1.77 96 680 260

4. EU jako globální hráč 8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4.74 -7.00

Rezerva na naléhavou pomoc (EAR) 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2.00 -100.00

Okruh 4 celkem 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4.65 -9.98 164 070 623

5. Správa 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2.47 +2.49

CELKOVÝ SOUČET 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0.22 +2.91 2 023 525 535

Prostředky na platby jako % HND 1.02

1. Okruh 1a – „Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost“

Rada snižuje prostředky na závazky (PZ) o 43,5 milionů EUR a prostředky na platby 
o 889 milionů EUR (což je snížení o 0,3 %, respektive 7,3 % ve srovnání s NR 2011). 
Tato snížení se týkají zejména několika politických oblastí, které přímo přispívají 
k hospodářské obnově Evropy, posílení konkurenceschopnosti a podpoře mobility: 
podnikání (-9,7 milionů v PZ a -102,4 milionů v PP), zaměstnanost a sociální věci (-
1,65 milionů na PZ a -63,551 milionů v PP), mobilita a doprava (-8,5 milionů v PZ a -
130 milionů v PP), výzkum (-9,2 milionů v PZ a -344,7 milionů v PP), energetika (-
0,9 milionů v PZ a -29 milionů v PP), vzdělávání a kultura (-2,9 milionů v PZ a -
136,42 milionů v PP) a informační společnost a sdělovací prostředky (-8,3 milionů 
v PZ a 67,9 milionů v PP).

Je třeba poznamenat, že prostředky na platby byly sníženy v rámci programů 
Progress, Marco Polo II a sedmého rámcového programu (o 7,45 milionů EUR 
                                               
1 Z toho snížení plateb Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) ve výši 50 milionů 
EUR.
2 Z toho snížení plateb programu Lidé ve výši 100 milionů EUR.
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v případě programu Progress, o 9 milionů EUR v případě programu Marco Polo II a 
o téměř 400 milionů EUR u sedmiletého rámcového programu).  

A co je nejdůležitější, rozpočtové položky pokrývající prioritu EP týkající se 
vzdělávání a mobility mládeže byly v rámci prostředků na platby výrazně sníženy: síť 
EURES (Evropská služba zaměstnanosti) o 1 milion EUR, Erasmus Mundus o 8 
milionů EUR, program celoživotního vzdělávání o 25,5 milionů EUR a program Lidé 
o 100 milionů EUR.

2. Okruh 1b – „Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost“

Ve stanovisku Rady k NR se návrh Komise z hlediska závazků nemění. Zůstávají 
proto ve výši 50 970 milionů EUR (+3,2 % ve srovnání s rokem 2010), 
z čehož 39 891,5 milionů EUR je určeno na strukturální fondy (Evropský fond pro 
regionální rozvoj a Evropský sociální fond) – částka podobná výši z roku 2010 – a 11 
078,6 milionů EUR na Fond soudržnosti.

Tento postoj k prostředkům na závazky je v souladu s přidělenými prostředky 
stanovenými ve VFR, a to se zohledněním technické úpravy finančního rámce pro rok 
2011 (zvýšení o 336 milionů EUR), jak stanoví bod 17 interinstitucionální dohody 
(IID);

Na druhé straně přijala Rada restriktivní přístup k platbám, které jsou sníženy o 1 075
milionů EUR ve srovnání s odhady Komise týkající se platebních potřeb na rok 2011, 
které EP už tehdy považoval za podhodnocené3. Polovina těchto snížených prostředků 
(560 milionů EUR) se týká rozpočtových prostředků na předcházející programové 
období a hlavně ukončení projektů Fondu soudržnosti na období 2000–2006. Pokud 
jde o současné programové období na období 2007–2013, hlavní snížení se týká 
plateb určených na dosažení cíle regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (-328 milionů EUR).

Tento přístup nezohledňuje pomalejší začátek provádění programu na počátku období 
2007–2013, z čehož vyplývá, že bude proto třeba tento pomalý rozjezd dohnat, a to 
zejména v roce 2011, ani následující okolnosti zjištěné v rámci výše uvedeného 
mandátu Parlamentu ke třístranným rozhovorům, které vyžaduje razantnější zvýšení 
prostředků na platby:
 nedávné legislativní změny, jejichž cílem je především usnadnit řízení finančních 

prostředků EU a urychlit investice; 
 rok 2011 bude prvním úplným rokem, kdy budou schváleny všechny systémy 

řízení a kontroly, což je nezbytnou podmínkou pro průběžné platby, a to znamená, 
že uskutečňování programů bude probíhat v plném rozsahu a řádným tempem – ke 
konci března 2010 byly již vybrány projekty za více než 93 miliard, tj. 27 % 
celkového objemu finančních prostředků na toto období; 

                                               
3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2010 o mandátu ke třístranným rozhovorům o 
návrhu rozpočtu na rok 2011 (A7-0183/2010)
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 očekává se, že i v roce 2011 bude pokračovat dokončování programů z období 
2000–2006, bude tudíž třeba provést závěrečné platby, ale rovněž se uvolní zdroje 
k dalšímu urychlení provádění programů na období 2007–2013.

Proto lze výši 1 075 milionů EUR na platby, o které byl snížen návrh Komise a který 
omezuje růst v roce 2011 na 13,9 %, tj. na úroveň 41 466 milionů EUR považovat za 
znepokojující. Je však třeba poznamenat, že návrh prohlášení o zvláštním postupu 
týkajícím se prostředků na platby v rámci okruhu 1b4 je plně v souladu se 
stanoviskem Parlamentu, které předložil v rámci svého mandátu ke třístranným 
rozhovorům.

3. Okruh 2 – „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“

Potvrzuje se přístup Rady k zemědělství jako zdroji pro plnění jiných závazků, 
vzhledem k tomu, že jsou vytvořeny úspory ve výši 474 miliony EUR v PZ 
a 820 milionů EUR v PP. Už teď lze předpokládat, že takto vytvořené rozpětí 
(1 326,4 miliony EUR) bude sloužit na financování jiných priorit EU. V posledních 
letech se to stalo čtyřikrát (roční rozpočet bylo možné schválit jen díky tomu, že byla 
buď využita stávající rozpětí v jednotlivých okruzích VFR, nebo bylo přikročeno 
k revizi stanovené v bodě 23 IID ze dne 17. května 2006 využitím rozpětí, jež byla 
k dispozici v rámci stropů okruhu 2).

Toto uměle vytvořené rozpětí prostřednictvím snížení prostředků v okruhu 2 
způsobuje EU velké komplikace ve chvíli, kdy je třeba přiměřeně reagovat na krize 
trhů, onemocnění zvířat, nestabilitu trhu a neočekávané globální události. 

Pokud jde o výrazné snížení plateb (820 milionů EUR, z čehož 98 milionů EUR 
pochází z programů zaměřených na rozvoj venkova a 38 milionů z programu LIFE+), 
pravděpodobně ohrozí výplatu prostředků na závazky také v roce 2011: s cílem mít 
v zásobě dostatečný zůstatek na provádění plateb vyplývajících z existujících závazků 
(a též s cílem zabránit riziku opožděných plateb a souvisejících nákladů) by finanční 
oddělení Komise nejdříve přidělilo prostředky na splnění už přijatých právních 
závazků se splatností v roce 2011 (jako jsou průběžné a konečné platby), vzhledem 
k tomu, že celková hodnota skutečně podepsaných závazků bude nižší než výše 
prostředků na závazky v rámci rozpočtu. Výrazné snížení plateb by mohlo vést 
finanční oddělení k pomalejšímu podepisování nových právních závazků, zejména 
během posledního čtvrtletí roku.

Je třeba poznamenat, že podíl výdajů SZP z rozpočtu EU se postupně snižuje z téměř 
75 % v roce 1985 na předpokládaných 39,3 % v roce 2013 a snížení rozpočtových 
výdajů na tržní opatření je ještě výraznější, ze 74 % všech výdajů SZP v roce 1992 na 
méně než 10 % v současné době. 

Nakonec je třeba zdůraznit, že v NR na rok 2011 se přiměřeně neodráží politický 
                                               
4 Předložení a rychlé posouzení návrhu opravného rozpočtu v případě, že prostředky na platby nejsou 
dostatečné na pokrytí potřeb.
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význam společné rybářské politiky (SPR) a stanovisko Rady ještě zhoršuje situaci 
výrazným snížením PP Evropského rybářského fondu (o 95 milionů EUR a 44 
milionů EUR).

4. Okruh 3a – „Svoboda, bezpečnost a právo“

Ve svých závěrech k rozpočtovým pokynům na rok 2011 bylo jediným komentářem 
Rady v souvislosti s okruhem 3a připomenutí „významu přidělení dostatečných zdrojů 
na politiky EU, jako například na přistěhovaleckou politiku“. Nicméně hlavní 
snižování prostředků na platby (25,65 milionů EUR ze 41,25 milionů EUR) se týká 
třech hlavních fondů na provádění přistěhovalecké politiky (Fond pro vnější hranice, 
Evropský fond pro začlenění státních příslušníků třetích zemí a Evropský fond pro 
uprchlíky). Jde o snížení o 7,37 % ve srovnání s NR na rok 2011.

Hlavní snížení v prostředcích na závazky (o 1 milion EUR, což představuje snížení 
o 18,52 %) se týká programu Prince (informační opatření ve vztahu k vytvoření 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jako např. interní internetové stránky, veřejné 
akce, komunikační produkty, průzkumy Eurobarometru atd.). To vyvolává otázky 
týkající se úspěchu stockholmského programu, zejména vzhledem k nedávnému 
návrhu závěrů Rady k akčnímu plánu Komise na uskutečňování Stockholmského 
programu, v němž uvedla, že „některé akce navrhované Komisí nejsou v souladu se 
Stockholmským programem a jiné, které jsou do něho zahrnuty, nejsou uvedeny ve 
sdělení Komise“ a vyzvala „všechny zainteresované strany, aby zajistily přiměřené 
provádění všech potřebných opatření a akcí vyplývajících ze Stockholmského 
programu včetně těch, které nejsou součástí výše uvedeného návrhu Komise“.

V souvislosti s programem SIS II, v rámci něhož se Parlament zasazoval o ponechání 
prostředků v rezervě, Rada PZ nemění, navrhuje jen snížit platby o 11,9 % (-2,5 
milionů EUR).

5. Okruh 3b „Občanství“

Jediné navýšení rozpočtových prostředků navrhované Radou v celém NR 2011 se 
týká nové přípravné akce (4 miliony EUR) na ochranu památných míst v Evropě, jako 
je například koncentrační tábor v Osvětimi-Březince. Tato nová rozpočtová položka 
vyvažuje snížení PZ na nástroj pro civilní ochranu (snížení o 2,1 milionu EUR, což 
představuje snížení o více než 11 %). 

Pokud jde o PP, hlavní snížení se týká činnosti EU v oblasti zdravotnictví (-
8,1 milionů EUR, snížení o téměř 23 %) a kulturního programu na období 2007–2013 

(-3,85 milionů EUR).

V porovnání s NR 2011 snižuje Rada celkově platby o 19,3 milionů EUR (-3,02 %) 
a zvyšuje závazky o 1,65 milionů EUR (+0,25 %).
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6. Okruh 4 – „EU jako globální hráč“

Rada má v úmyslu v rámci tohoto okruhu vytvořit rozpětí s cílem řešit potenciální 
krize vznikající ve třetích zemích. Ve srovnání s NR na rok 2011 (70,3 milionů EUR) 
se rozpětí zvyšuje na částku 164 miliony EUR.
S cílem umožnit takové zvýšení rozpětí je navrhováno snížení ve výši téměř 
94 miliony EUR hlavně pro:

 operační náklady v rámci nástrojů na rozšíření / přeshraniční spolupráce 
s přistupujícími zeměmi (-52 miliony EUR): tento přístup je diskutabilní, protože 
všechny strany se shodují na skutečnosti, že rok 2011 bude milníkem pro všechny 
země v různých fázích přístupového procesu. V NR na rok 2011 Komise dokonce 
navrhla zvýšit PZ na rozšíření o více než 13 %, což EP vítá ve svém usnesení 
o mandátu ke třístranným rozhovorům,

 výdaje na správu a řízení: snížení o 24,65 milionů EUR, z čehož se 16 milionů 
EUR týká finančního nástroje rozvojové pomoci (DCI), 4,75 milionů EUR 
nástroje předvstupní pomoci (IPA), 1,2 milionů EUR Evropského nástroje 
sousedství a partnerství (ENPI), 1,2 miliony EUR nástroje pro stabilitu (IfS), 1 
milion EUR nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a 0,5 milionu EUR 
se týká nástroje (HUMA). Je třeba poznamenat, že navrhované snížení 
administrativních výdajů neodpovídá ani celkovým prostředkům na operační 
náklady podle jednotlivých nástrojů, ani rychlosti realizace, která v polovině 
června 2010 ve všech případech převyšovala 80 % (s výjimkou administrativních 
výdajů na humanitární pomoc),

 makrofinanční pomoc (snížení o 15 milionů EUR v PZ): Rada navrhuje, aby výše 
rozpočtových prostředků byla opět zvýšena téměř na úroveň schválenou 
v rozpočtu na rok 2010.

Pokud jde o prostředky na platby, navrhované snížení dosahuje celkem 591 milionů 
EUR (včetně úplného vyčerpání PP pro rezervu na mimořádnou pomoc, 
z 203 milionů EUR). Již v NR na rok 2011 navrhovala Komise snížení ve výši 186 
milionů EUR ve srovnání s rozpočtem na rok 2010, přičemž uvedla, že se dosud 
neuhrazené závazky (RAL) v rozpočtových položkách na dokončení výrazně snížily.
Toto další snížení o 591 milionů EUR ze strany Rady, které vedlo ke snížení 
prostředků na platby o téměř 10 % ve srovnání s rokem 2010, nemá vliv na 
rozpočtové položky na dokončení všech probíhajících programů (s důležitou 
výjimkou SZBP), ale na jejich operační položky .

7. Okruh 5 – „Správní náklady“

Rada ve svém stanovisku snižuje návrh NR Komise o 162,15 milionů EUR, čímž 
snižuje úroveň administrativních výdajů všech orgánů na 8 094 milionů EUR, (snížení 
o 2,5 % ve srovnání s rokem 2010) a ponechává rozpětí ve výši 323 miliónů.
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Některé předpoklady pro snižování výdajů a přístup Rady zahrnující standardní 
paušální snížení výdajů na platy při zohlednění současné míry volných pracovních 
míst může mít nepříznivý vliv na hladké fungování orgánů. Je nutné zdůraznit, že jak 
je uvedeno v pokynech Parlamentu, je nezbytné provést individuální analýzy každého 
z těchto orgánů.  

Rada celkově snižuje původní návrh Komise přibližně o 2 %. Snížení má vliv 
zejména na: 
 výdaje Evropské komise, včetně evropských úřadů (-80 milionů EUR nebo -

2,1 %, v rámci nichž činí snížení pro kanceláře ve výši od -0,75 % pro EPSO až 

do -3,15 % pro Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO),

 evropské školy (-13 milionů EUR nebo -7,5 %),

 Evropský hospodářský a sociální výbor (-14 milionů EUR nebo -10,3 %),

 Výbor regionů (- 10 milionů EUR nebo -11,2 %),

 důchody (- EUR 23 milionů nebo -1,8 %).

Je též zajímavé si povšimnout, že po Parlamentu (na nějž se tato gentlemanská 
dohoda vztahuje) a Evropském veřejném ochránci práv (jehož výdaje jsou jen 
minimální), snížila Rada své vlastní výdaje jen o malé procento (o pouhých -1,3 %), 
přičemž snížení v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru 
regionů se pohybuje nad 10 %.

Všeobecně si Rada přeje omezit zvyšování výdajů všech orgánů na maximálně 2 % 
kromě EDPS a nevytvářet žádná nová pracovní místa kromě míst v Evropské radě. 
Rada kromě toho odmítá zahrnout 1,85 % roční úpravy platů a důchodů do rozpočtu, 
jež závisí na výsledku soudního procesu. Tento postup není dokladem řádného 
hospodaření s rozpočtem, protože pokud Soudní dvůr rozhodne ve prospěch Komise, 
původní plná úprava platů ve výši 3,7 % navrhovaná na rok 2009 by se mohla stát 
plně splatnou. Bylo by proto moudřejší tuto částku zahrnout do rozpočtu už teď.

Další snížení prostředků ze strany Rady se týká možného data přistoupení Chorvatska, 
u něhož Rada počítá s datem 1. července 2012. To není v souladu se současnými / 
předcházejícími průběžnými předpoklady, a Parlament proto i nadále počítá se 
současným scénářem k 1. lednu 2012. Pokud je nám známo, i samotná Komise 
počítala s datem 1. ledna 2012 jako s pracovním předpokladem v rámci NR 
a nevydala žádné jiné oznámení. Je důležité, aby Rada podrobněji objasnila své 
stanovisko.

8. Agentury

Stanovisko Rady k decentralizovaným agenturám EU bylo založeno na těchto 
zásadách týkajících se vývoje jejich rozpočtových prostředků ve srovnání s rokem 
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2010:
 omezení navyšování prostředků pro zcela zprovozněné agentury na 1,5 %,

 omezení navyšování prostředků pro agentury, jimž byly svěřeny nové úkoly, na 

3 %, s polovičním počtem žádaných míst, 

 žádné změny návrhu Komise v případě nových agentur.

To přispívá k vlastním omezením Komise týkajícím se snížení účelově vázaného 
příjmu agentur vyplývajícího z nadbytečných prostředků v předcházejícím roce 
a neúplného využití rozpočtu na předcházející rok. Tento přístup však umožnil 
celkovou stabilizaci rozpočtových výdajů EU na decentralizované agentury na výši 
679 milionů EUR, které se teď snižují na 666 milionů EUR.

Celkově je z rozpočtu agentur stahováno ve srovnání s původním návrhem Komise 
13,5 milionů EUR v případě prostředků na závazky a 11,8 milionů EUR v případě 
prostředků na platby. Tento rozdíl mezi prostředky na závazky a na platby vyplývá ze 
snížení prostředků na závazky, nikoli však na platby v případě Evropské agentury pro 
životní prostředí a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Toto snížení ovlivňuje přibližně polovinu (15) decentralizovaných agentur EU 
různým způsobem: přestože snížení navrhované pro většinu agentur nepřesahuje do 1 
%, blíží se 5 % či je dokonce přesahuje v případě Evropské agentury pro železnice 
a Evropské policejní akademie. Snížení počtu dodatečných zaměstnanců se týkají 
4 pracovních míst AD a 3 pracovních míst AST.

Rada přesunula polovinu rozpočtových prostředků původně plánovaných pro 
Agenturu pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva do rezervy za předpokladu, že pokrok v rámci 
legislativního procesu neumožní plný provoz agentury do poloviny roku 2011.

C. Přílohy: 

– souhrn podle kategorií a programu VFR přijatý výborem Coreper

– návrhy prohlášení Rady o prostředcích na platby 

– závěry přijaté při třístranných rozhovorech týkající se lhůt a postupů pro 
fungování dohodovacího výboru v roce 2010

– rozpočtový proces na rok 2011: orientační harmonogram
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C. Přílohy: 

Shrnutí podle kategorií a programu VFR, jak bylo schváleno výborem Coreper

Název okruhu a strop Rozpočet na rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 postoj Rady 2011 Rozdíl (Rada:NR)
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

1:  Trvale udržitelný růst 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000 -0,07% -1.966.140.000
-

3,60%

63.974.000.000 Rozpětí* 67.053.946 113.603.946
1.1:  Konkurenceschopnost pro růst 
a zaměstnanost 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000 -0,35% -891.140.000

-
7,36%

12.987.000.000 Rozpětí* 50.147.730 96.697.730

Sedmý rámcový program pro výzkum 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000 -0,33% -555.515.000
-

7,92%
(včetně vedení šestého rámcového programu pro 
výzkum)
Odstavení jaderných elektráren (Slovensko, 255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
Litva, Bulharsko)
Projekty v oblasti energetiky na podporu 
hospodářského oživení 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000

-
100%

Projekty v oblasti energetiky na podporu 
hospodářského oživení 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Vyřazování (přímý výzkum) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0
Transevropské sítě 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000 -0,09% -110.580.000 -11,82

Galileo 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000 -0,74% -1.450.000
-

0,26%

Marco Polo 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000 -0,21% -9.140.000 -27,15

Celoživotní učení a program Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000 -0,02% -33.700.000
-

3,13%

Podnikání a inovace v rámci CIP 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000 -0,41% -65.300.000 -40,04
Program na podporu informačních a komunikačních 
technologií v rámci CIP 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51

Inteligentní energie v rámci CIP 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000 -0,63% -6.700.000 -12,57

Agenda pro sociální politiku 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000 -1,07% -13.550.000
-

7,74%
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Název okruhu a strop Rozpočet na rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 postoj Rady 2011 Rozdíl (Rada:NR)
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

Cystome 2013 a Fiscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0

Decentralizované agentury 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000 -1,28% -3.045.000
-

1,28%

Jiné činnosti a programy 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000 -2,48% -27.160.000
-

7,86%

1.2:  Soudržnost pro růst a zaměstnanost 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000
-

2,53%

50.987.000.000 Rozpětí 16.906.216 16.906.216

Cíl „Konvergence“ 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000
-

9,47%

Cíl „Evropská územní spolupráce“ 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-

5,58%

Technická podpora 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Fond soudržnosti 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-

3,55%

Jiné činnosti a programy 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2:  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651 -0,80% -820.707.600
-

1,41%

60.338.000.000 Rozpětí 851.751.611 1.326.398.262

Zemědělské trhy 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600 -1,06% -460.812.600
-

1,06%

Trhy v oblasti rybolovu 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Zdraví zvířat a rostlin 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000 -2,73% -14.875.000
-

5,88%

Rozvoj venkova 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00% -143.465.000
-

1,07%

Evropský rybářský fond 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051 -0,04% -143.050.000 -29,26

Řízení rybolovu 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000 -0,64% -5.095.000
-

2,03%

a mezinárodní dohody;
Life + 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000 -0,48% -53.100.000 -19,8

Decentralizované agentury 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000 -1,06% -310.000
-

0,71%
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Název okruhu a strop Rozpočet na rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 postoj Rady 2011 Rozdíl (Rada:NR)
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

Jiné činnosti a programy 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0

3:  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000 -0,60% -68.915.000
-

4,62%

1.889.000.000 Rozpětí 85.930.260 96.680.260

3.1:  Svoboda, bezpečnost a právo 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000 -0,96% -49.610.000
-

5,82%

1.206.000.000 Rozpětí 70.747.260 81.657.260

Solidarita a řízení migračních toků 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000 -0,20% -27.700.000
-

6,43%

Bezpečnost a ochrana svobod 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-

6,45%

Základní práva a spravedlnost 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000 -0,38% -4.300.000
-

6,62%

Decentralizované agentury 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000 -3,31% -8.360.000
-

3,47%

Jiné činnosti a programy 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000 -1,69% -4.950.000 -10,16

3.2:  Občanství 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02% -19.305.000
-

3,02%

683.000.000 Rozpětí 15.183.000 15.023.000

Program pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Kultura 2007 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-

7,77%

Mládež v akci 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-

0,21%

Média 2007 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000 -0,20% -225.000
-

0,22%

Evropa pro občany 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000 -0,11% -30.000
-

0,14%

Finanční nástroj pro civilní ochranu 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-

11,44% -6.100.000 -33,24

Tisk a komunikace 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-

1,74%

Evropský fond solidarity 0 0 0 0 0 0 0 0
Decentralizované agentury 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000 -1,19% 0
Jiné činnosti a programy 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000 12,38% 750.000 1,69%
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Název okruhu a strop Rozpočet na rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 postoj Rady 2011 Rozdíl (Rada:NR)
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

4:  EU jako globální hráč 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000 -1,09% -590.899.000
-

7,77%

8.430.000.000 Rozpětí* 70.330.623 164.070.623

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000 -3,16% -195.909.000 -12,94

Nástroj pro průmyslově vyspělé země (ICI) 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000 -3,98% -6.000.000 -29,85

Demokracie a lidská práva (EIDHR) 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000 -0,61% -31.000.000 -20,85
Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 
(INSC) 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
Nástroj pro průmyslově vyspělé země (ICI+) 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0

Nástroj pro evropské sousedství a partnerství (ENSP) 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000 -0,07% -26.200.000
-

1,94%

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000 -0,61% -61.000.000
-

2,70%

Nástroj stability 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000 -0,41% -45.200.000 -21,83

Humanitární pomoc 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000 -0,06% -500.000
-

0,06%

Makroekonomická pomoc 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-

13,06% -15.500.000 -14,98

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
Záruky ES za úvěrové operace 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Rezerva na mimořádnou pomoc 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-

100%

Decentralizované agentury 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000 -0,45% -90.000
-

0,45%

Jiné činnosti a programy 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000 -0,50% -6.500.000
-

1,43%

5:  Správní náklady 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732 -1,96% -162.146.732
-

1,96%

8.334.000.000 Rozpětí* 160.625.711 322.772.443

Komise 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800 -2,15% -79.609.800
-

2,15%

Důchody (všechny orgány) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000 -1,78% -22.661.000
-

1,78%
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Název okruhu a strop Rozpočet na rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 postoj Rady 2011 Rozdíl (Rada:NR)
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

Evropské školy  154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000 -7,44% -12.903.000
-

7,44%

Evropský parlament 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Rada 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000 -1,29% -8.425.000
-

1,29%

Soudní dvůr 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560 -3,16% -10.904.560
-

3,16%

Účetní dvůr 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769 -1,78% -2.613.769
-

1,78%

Hospodářský a sociální výbor 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-

10,33% -14.375.299 -10,33

Výbor regionů 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-

11,23% -10.224.672 -11,23

Evropský veřejný ochránce práv 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Evropský inspektor ochrany údajů 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632 -5,45% -429.632
-

5,45%

Celkový rozpočet 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383 -0,55% -3.608.808.332
-

2,77%

Celkový strop VFR:   131.487.000.000 Celkové rozpětí 1.235.692.151 2.023.525.534

*  POZNÁMKA o rozpětích:
   – Rozpětí v okruhu 1 (podokruh 1.1.) nezohledňuje prostředky související s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR)
   – Rozpětí v okruhu 2 zahrnuje přesun z modulace do Rozvoje venkova a z odvětví bavlny a vína pro restrukturalizaci v příslušných regionech (3 150,4 milionů EUR)
   – Rozpětí v okruhu 4 nezohledňuje prostředky související s rezervou na mimořádnou pomoc (253,9 milionů EUR)
   – Rozpětí v okruhu 5 zohledňuje poznámku pod čarou z VFR na období 2007–2013 ve výši 82 milionů EUR na příspěvky do penzijního fondu zaměstnanců
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Návrhy prohlášení Rady o prostředcích na platby 

1. Prostředky na platby

„Rada žádá Komisi, aby předložila opravný rozpočet, pokud prostředky uvedené v rozpočtu 
na rok 2011 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů v rámci podokruhu 1a 
(Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Soudržnost pro růst 
a zaměstnanost), okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) a okruhu 4 (EU 
jako globální hráč).“

2. Zvláštní postup v souvislosti s prostředky na platby v podokruhu 1b

„Rada naléhavě vyzývá Komisi, aby nejpozději do konce září roku 2011 předložila 
aktualizované údaje o aktuálním stavu a odhadech týkajících se prostředků na platby 
v podokruhu 1b (Soudržnost pro růst a zaměstnanost) a v případě potřeby předložila za tímto 
jediným účelem návrh opravného rozpočtu.

Rada k návrhu opravného rozpočtu přijme postoj co nejrychleji, aby se zabránilo jakémukoli 
výpadku v prostředcích na platby.“
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Závěry přijaté během třístranných rozhovorech dne 30. června 2010 ohledně lhůt 
a postupů 

pro fungování dohodovacího výboru v roce 2010

Lhůty a postupy pro fungování dohodovacího výboru v roce 2010

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají své společné prohlášení ze dne 30. listopadu 
2009 o přechodných opatřeních, a zejména jeho bod 7, v němž se dohodly na vymezení zásad 
a postupů pro organizaci dohodovacího výboru. 

V tomto ohledu se uvedené orgány dohodly na těchto nejdůležitějších lhůtách pro rok 2010:

1. budou svolány třístranné rozhovory na 11. října před čtením v Evropském parlamentu;

2. v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) SFEU bude dohodovací výbor v případě potřeby 
svolán dne 26. října 2010 a lhůta dvaceti jednoho dne stanovená v článku 314 tedy uplyne
dnem 15. listopadu 2010, v souladu s pragmatickým kalendářem schváleným ve výše 
uvedeném společném prohlášení;

3. dohodovací výbor zasedne dne 27. října odpoledne, kdy jeho zasedání pořádá Evropský 
parlament, a dne 11. listopadu, kdy jeho zasedání pořádá Rada; zasedání dohodovacího 
výboru budou připravena ke třístranným rozhovorům pořádaným dne 27. října dopoledne a ve 
dnech 4. a 8. listopadu; během třítýdenního dohodovacího období by mohla být svolána 
dodatečné třístranné rozhovory.

Uvedené orgány se rovněž dohodly na postupech pro fungování dohodovacího výboru 
uvedených v příloze.
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Příloha o postupech pro fungování dohodovacího výboru v roce 2010

1. Pokud Evropský parlament odhlasuje změny postoje Rady, předseda Rady zaznamená 
rozdíly mezi oběma orgány na plenárním zasedání po příslušném hlasování. Dopis 
předsedy Evropského parlamentu, kterým svolává dohodovací výbor, bude poté zaslán 
do konce 42, týdne. Pokud nebude Rada moci souhlasit se všemi změnami 
odhlasovanými Evropským parlamentem, bude to potvrzeno dopisem zaslaným Radou 
dne 25. října 2010.

2. Dohodovacímu výboru bude poskytnuta společný soubor dokumentů (vstupní 
dokumenty) srovnávajících různé stupně rozpočtového postupu1. Zahrne číselné údaje 
podle jednotlivých položek, celkové údaje podle okruhů finančního rámce 
a konsolidovaný dokument s číselnými údaji a poznámkami pro všechny rozpočtové 
položky považované za technicky „otevřené“. Aniž je dotčeno konečné rozhodnutí 
dohodovacího výboru, v samostatném dokumentu budou uvedeny všechny rozpočtové 
položky považované za technicky uzavřené2. Tyto dokumenty budou tříděny podle 
rozpočtové nomenklatury.

Ke vstupním dokumentům pro dohodovací výbor budou připojeny i jiné dokumenty3.

3. První zasedání dohodovacího výboru by mohlo vymezit rozsah jednání a otázky, které 
by měly být řešeny během třístranných rozhovorů. Rovněž by mohl být potvrzen 
seznam rozpočtových položek považovaných za technicky uzavřené, ačkoli dohoda je 
podmíněná, dokud není všechno dohodnuto.

Otázky určené během prvního zasedání dohodovacího výboru a další zbývající 
nevyřešené body se projednají během třístranných rozhovorů s cílem dosáhnout 
možných dohod na závěrečném zasedání dohodovacího výboru.

Třístranné rozhovory by mohly být organizovány k tématickým otázkám, včetně podle 
okruhů víceletého finančního rámce. Během jednotlivých třístranných rozhovorů nebo 
bezprostředně po jejich skončení budou společně vypracovány předběžné závěry, a to 
současně s vypracováním pořadu jednání příštího zasedání. Návrh závěrů bude 
dokončen orgánem pořádajícím zasedání a bude považován za schválený po 
24 hodinách, aniž je dotčeno konečné rozhodnutí dohodovacího výboru.

Druhé zasedání dohodovacího výboru bude mít k dispozici závěry třístranných 

                                               
1 Různé kroky zahrnou: rozpočet na rok 2010 (včetně přijatých opravných rozpočtů); původní návrh 

rozpočtu; postoj Rady k návrhu rozpočtu; změny Evropského parlamentu týkající se postoje Rady a 
návrhy na změny předložené Komisí (pokud dosud nebyly schváleny všemi orgány).

2 Rozpočtová položka považovaná za technicky uzavřenou je položka, u které neexistuje žádný rozpor 
mezi Radou a Evropským parlamentem a pro kterou nebyl předložen žádný návrh na změnu.

3 Včetně dopisu týkajícího se proveditelnosti zaslaného Komisí k postoji Rady a včetně změn Evropského 
parlamentu, návrhu na změnu v oblasti zemědělství (a možná i jiných oblastech), případné podzimní 
zprávy systému výstrahy pro rozpočtové prognózy vypracované Komisí, jakož i případného dopisu 
(případných dopisů) od dalších orgánů k postoji Rady a příslušných změn Evropského parlamentu.
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rozhovorů a dokument s rozpočtovými položkami, u kterých bylo během třístranných 
rozhovorů dosaženo předběžné dohody k jejímu případnému potvrzení.

4. Dohodovací výbor může schválit závěry a případná společná prohlášení. Rovněž se 
bude muset dohodnout na společném textu zahrnujícím úvodní právní dokument 
a přílohy1.

Společný text bude přeložen do všech jazyků (útvary Evropského parlamentu) a bude 
předložen oběma složkám rozpočtového orgánu ke schválení ve lhůtě 14 dnů.

Rozpočet bude dokončen po přijetí společného textu oběma složkami rozpočtového 
orgánu sloučením příloh společného textu s rozpočtovými položkami, které nebyly 
během dohodovacího postupu pozměněny.

5. Orgán pořádající zasedání (třístranné rozhovory nebo dohodovacího zasedání) zajistí 
tlumočnické služby s úplným lingvistickým režimem platným pro zasedání 
dohodovacího výboru a ad hoc lingvistickým režimem pro třístranné rozhovory.

Orgán pořádající zasedání zajistí tisk a distribuci pracovních dokumentů.

Útvary uvedených tří orgánů budou spolupracovat na elektronickém zpracování 
výsledků jednání v zájmu finalizace společných dokumentů.

________________________

Rozpočtový proces na rok 2011: orientační harmonogram

                                               
1 Přílohy společného znění zahrnou číselné údaje podle položek pro všechny rozpočtové body, souhrnné 

číselné údaje podle okruhů finančního rámce, konsolidovaný dokument (číselné údaje a závěrečné znění 
všech položek, které byly během dohodovacího procesu pozměněny), seznam položek, které nebyly ve 
srovnání s návrhem rozpočtu nebo postojem Rady pozměněny.
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ZA STAVU DNE 9. ČERVENCE 2010

TÝDEN ČINNOSTI

26. týden (28. června až 
2. července)

- 30. června: Třístranné rozhovory

28. týden 
(15. až 16. července)

- 8. července: COREPER
- 13. srpna: Rozpočet Rady 

36. týden (6.–10. září)

- 7. nebo 8. září: Představení postoje Rady ministrem na 
plenárním zasedání 

- 8. září (12:00): LHŮTA pro předkládání pozměňovacích 
návrhů plenárnímu zasedání výbory a poslanci (40 
podpisů)

- 8. září (12:00):  LHŮTA pro předkládání pozměňovacích 
návrhů výboru COBU ze strany jednotlivých poslanců 
(méně než 40 podpisů)

37. týden 
(13. až 17. září)

- 15. září (12:00) – LHŮTA pro předkládání pozměňovacích 
návrhů plenárnímu zasedání ze strany politických skupin

40. týden (4. až 8. října)
- 4., 5. a 7. října: Schůze Rozpočtového výboru: konec 

hlasování o pozměňovacích návrzích a usnesení

41. týden 
(11. až 15. října)

- 11. října: Třístranné rozhovory

42. týden 
(18. až 22. října)

- 20. října: Hlasování EP
- Komise představí svůj návrh na změnu ve výdajích 

v oblasti zemědělství
- Po hlasování případné prohlášení ministra účastnícího 

se plenárního zasedání, které vezme v úvahu rozdíly 
mezi postoji Rady a EP

- 22. října: Předseda EP pošle dopis, jímž svolá dohodovací 
výbor

43. týden (25. až 29. října)

- 25. října: Rada oficiálně předá své rozhodnutí o přijetí či 
zamítnutí pozměňovacího návrhu EP

- 27. října v dopoledních hodinách: Rozpočtový výbor
– možnost třístranných rozhovorů

- 27. října v odpoledních hodinách: Oficiální zahájení 
činnosti dohodovacího výboru (čl. 314 odst. 4 SFEU) 
předsedou Evropského parlamentu (v prostorách EP) 
(přesný čas bude potvrzen)
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TÝDEN ČINNOSTI

44. týden 
(1. až 5. listopadu)

(4. listopadu?) přípravné jednání (zpravodajové)

- 4. listopadu: třístranné rozhovory (charakter jednání 
bude upřesněn)

45.týden 
(8. až 12. listopadu)

- 8. listopadu: Třístranné rozhovory
- 9. listopadu: Rozpočtový výbor
- 11. listopadu: druhé jednání dohodovacího výboru 

(prostory Rady)

Konec fungování dohodovacího výboru

46. týden 
(15. až 19. listopadu)

- EP: příprava postoje politických skupin k společnému 
textu

- 15. listopadu: Třístranné rozhovory (v případě potřeby)

47. týden (22.–25. listopadu) - Schválení společného textu Parlamentem a Radou


