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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2011 na rozpočtový 
rok 2011, oddiel III – Komisia
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 314, a na 
Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 
106a, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev1, a najmä na jeho články 37 a 38,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2011 prijatý 
s konečnou platnosťou 15. decembra 20102,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení3,

– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2011 na rozpočtový rok 
2011, ktorý Komisia predložila 17. júna 2011 (KOM(2011)0375),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2011, ktorú prijala Rada ... 2011 
(00000/2011 – C7-0000/2011),

– so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0000/2011),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 4/2011 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011 má dva 
ciele, a to zvýšenie rozpočtových prostriedkov v rámci podokruhu 3a a revíziu odhadu 
tradičných vlastných zdrojov,

B. keďže zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o takmer 41,1 milióna EUR na 
riadenie migračných tokov a tokov utečencov (prostredníctvom agentúry Frontex, Fondu 
pre vonkajšie hranice, Európskeho fondu pre návrat a Európskeho fondu pre utečencov) je 
súčasťou odozvy EÚ na politický vývoj v krajinách južného Stredozemia, ktorá má 
viacero foriem,

C. keďže zvýšenie vo viazaných rozpočtových prostriedkoch je čisté a v súlade so zásadou 
„nové rozpočtové prostriedky na nové úlohy“,

                                               
1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0475.
3 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
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D. keďže navrhnuté sprievodné zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 43,9 
milióna EUR je umožnené presunmi z nedostatočne čerpaných platobných rozpočtových 
prostriedkov z položky Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva —
Energetické siete,

E. keďže nedostatočne čerpané platobné rozpočtové prostriedky z vyššie uvedenej 
rozpočtovej položky sa vyčerpajú prijatím opravného rozpočtu č. 2/2011, návrhu 
opravného rozpočtu č. 4/2011 a niekoľkými presunmi,

F. keďže akékoľvek možné budúce požiadavky o platobné rozpočtové prostriedky na rok 
2011 by sa mali predkladať po zohľadnení spoločného vyhlásenia o platobných 
rozpočtových prostriedkoch prijatého oboma zložkami rozpočtového orgánu,

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 4/2011;

2. s veľkým prekvapením berie na vedomie protichodné pozície Rady, ktorá schválila 
zvýšenia v niektorých programoch v rámci podokruhu 3a v návrhu opravného rozpočtu č. 
4/2011, ale v prípade tých istých nástrojov na rozpočtový rok 2012 zaujala opačný postoj, 
keď rozpočtové prostriedky znížila;

3. v tejto súvislosti pripomína, že konzistentnosť a súdržnosť záväzkov EÚ, pokiaľ ide o jej 
nástroje, sú predpokladom efektívneho a optimalizovaného čerpania prostriedkov, ktoré je 
veľmi potrebné v napätom a obmedzenom rozpočtovom prostredí;

4. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2011 bez zmien a doplnení a 
poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 4/2011 za schválený s 
konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej 
únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2011 pozostáva z dvoch častí:

1. Zvýšenie rozpočtu na rok 2011 vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v rámci 
okruhu 3a na riadenie migračných tokov a tokov utečencov v nadväznosti na vývoj v 
severnej Afrike.

Toto sa financuje prostredníctvom presunov a/alebo dodatočných prostriedkov, pokiaľ ide o 
viazané rozpočtové prostriedky, a úplnými presunmi, pokiaľ ide o platobné rozpočtové 
prostriedky. 

Prostriedky sú rozdelené takto (v miliónoch):

Záväzky Platby
Frontex 30 24
Fond pre vonkajšie hranice 6.5 4.9
Európsky fond pre návrat 3.7 2.8
Európsky fond pre utečencov 12 12.2

Celkové zvýšenie 52.2 43.9

Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti - 10 0
Prostriedky z pripísaných príjmov v rámci 
Európskeho fondu pre utečencov

- 1.1 0

Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia 
hospodárstva 

0 - 43.9

Celkové zníženie - 11.1 - 43.9

Celkové zmeny v rámci návrhu opravného 
rozpočtu č. 4/2011

+ 41.1 0
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Presuny v platobných rozpočtových prostriedkoch sa uskutočňujú z riadka Projekty v oblasti 
energetiky na podporu oživenia hospodárstva — Energetické siete (32 02 14 01), ktorého 
prostriedky už boli znížené na základe neoficiálneho dokumentu Komisie o nedostatočnom 
čerpaní sumy 352 miliónov: 

* Opravný rozpočet č. 2/2011: - 252 miliónov pozostávajúcich z:

- 182,4 milióna na čerpanie zápornej 
rezervy zavedenej opravným rozpočtom 
č. 1/2011
- 19,5 milióna na mobilizáciu FSEÚ 
podľa návrhu opravného rozpočtu č. 
2/2011
- 50 miliónov na zvýšenie platobných 
rozpočtových prostriedkov EGF

* Návrh opravného rozpočtu č. 4/2011: - 41,1 milióna

* Presun DEC 24/2011: - 30,2 milióna

* Vnútorný presun: - 26 miliónov (na základe rozhodnutia KOM v rámci 
kapitoly 32 04)

Ak sa teda návrh opravného rozpočtu č. 4/2011 prijme v tejto podobe, nevyčerpané platobné 
rozpočtové prostriedky z riadka Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia 
hospodárstva — Energetické siete sa plne vyčerpajú.

2. Revízia odhadu tradičných vlastných zdrojov, základov DPH a HND, 
rozpočtovanie opráv úľavy Spojeného kráľovstva za roky 2006, 2007 a 2010.

Tento účtovný postup vedie k zmene v prerozdelení príspevkov z vlastných zdrojov členských 
štátov do rozpočtu EÚ medzi členskými štátmi.


