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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013
(2012/2016(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2013, který přijala Komise dne 25. dubna 
2012 (SEC(2012)270),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (dále jen 
„IID“),

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2012 o obecných pokynech pro přípravu 
rozpočtu na rok 2013,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 21. února 2012 o rozpočtových pokynech pro rok 2013,

– s ohledem na hlavu II kapitolu 7 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, 
Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, 
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, 
Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru 
pro práva žen a rovnost pohlaví a na dopis Výboru pro rybolov (A7–0000/2012),

Návrh rozpočtu na rok 2013 – obecné hodnocení

1. připomíná, že ve svém usnesení ze dne 14. března 2012 učinil Evropský parlament 
těžištěm svých priorit podporu růstu a vytváření pracovních míst, a to v souladu se 
strategií Evropa 2020, přičemž zejména prosazoval, aby byly zdroje soustředěny na 
politiky a programy, které prokázaly svou efektivnost jako nástroje při dosahování těchto 
cílů, zvláště při podpoře malých a středních podniků a mládeže; vítá skutečnost, že 
Komisí sestavený návrh rozpočtu na rok 2013 sleduje tutéž linii v tom, jaké vytyčuje 
priority, které mají být posíleny;

2. je si vědom přetrvávajících ekonomických a rozpočtových omezení na úrovni členských 
států a také nutnosti konsolidace veřejných rozpočtů; opakuje však, že je přesvědčen, že 
rozpočet EU je společným a efektivním nástrojem investování a solidarity, který je zvláště 
v současné době zapotřebí k podnícení hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a 
vytváření pracovních míst ve všech 27 členských státech; zdůrazňuje, že i přes svou 
omezenou velikost nepřekračující 2 % celkových veřejných výdajů v Unii měl rozpočet 
EU reálný ekonomický dopad a dosud úspěšně doplňoval politiky členských států usilující 
o hospodářské oživení;
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3. má proto v úmyslu důrazně hájit odpovídající výši zdrojů pro rozpočet na příští rok 
stanovenou v předloženém návrhu rozpočtu a odmítnout jakýkoli pokus o snížení zdrojů 
zejména na politiky, které generují růst a zaměstnanost; je přesvědčen, že rozpočet EU, 
který nemůže vykázat schodek, by neměl být obětí neúspěšných hospodářských politik na 
úrovni členských států; upozorňuje, že v roce 2012 několik členských států objem svých 
vnitrostátních rozpočtů zvyšuje;

4. je přesvědčen, že zejména v období krize je finanční zodpovědnost nanejvýš důležitá; 
domnívá se proto, že zdroje musí být soustředěny do těch oblastí, v nichž může rozpočet 
EU vytvořit přidanou hodnotu, a lze je snížit v oblastech, v nichž dochází k 
neodůvodněným prodlením, absorpce prostředků je nízká a nedaří se je vyčerpat; v těchto 
intencích chce spolu se svými specializovanými výbory vytyčit pozitivní i negativní 
priority pro rok 2013; za tímto účelem žádá Komisi, aby poskytovala oběma složkám 
rozpočtového orgánu rychlé, pravidelné a úplné informace o plnění různých programů a 
iniciativ;

5. konstatuje, že výše návrhu rozpočtu EU na rok 2013, jak jej navrhla Komise, činí 
150 931,7 milionu EUR v prostředcích na závazky (PZ) (tj. + 2 % oproti rozpočtu na rok 
2012) a 137 924,4 milionu EUR v prostředcích na platby (PP) (tj. + 6,8 % oproti rozpočtu 
na rok 2012); podotýká, že tyto částky představují 1,13 %, resp. 1,03 % odhadovaného 
HND EU pro rok 2013; připomíná, že víceletý finanční rámec (VFR) stanoví stropy ve 
výši 152 502 milionů EUR u PZ a 143 911 milionů EUR u PP v běžných cenách;

6. chápe, že Komise na konci současného programovacího období klade důraz na stranu 
plateb, protože má v úmyslu také řešit situaci stále rostoucí výše RAL; tento přístup sdílí, 
je však obzvláště znepokojen navrhovaným zmrazením prostředků na závazky na úrovni 
odhadované míry inflace pro příští rok; zdůrazňuje důležitost závazků pro stanovování 
politických priorit a potažmo pro zajištění toho, že v konečném důsledku budou 
vynaloženy potřebné investice k podnícení růstu a zaměstnanosti; nedomnívá se, že 
zmrazení prostředků na závazky lze považovat za přijatelnou strategii, kterou lze výši 
RAL udržet pod kontrolou;

7. pokládá navrhované zvýšení PP oproti roku 2012 o 6,8 % za první reakci na požadavek 
Parlamentu, aby byl rozpočet sestavován zodpovědným a realistickým způsobem; 
poznamenává, že zvýšení plateb se soustředí na oblasti konkurenceschopnosti a 
soudržnosti, a to vzhledem k očekávání, že právě v těchto oblastech bude u probíhajících 
projektů vyšší míra nároků na platby; plně podporuje tato zvýšení, která vyplývají nejen z 
toho, že je třeba zaplatit závazky z minulých let, ale také z vlastního plnění programů, 
které má podle očekávání v posledním roce současného VFR dosáhnout plného tempa;

8. je však i nadále skeptický, pokud jde o to, zda bude navrhovaná výše prostředků na platby 
dostatečná k pokrytí skutečných potřeb pro příští rok, především v okruzích 1b a 2; varuje 
také, že výše prostředků na platby pro rok 2012 ve spojitosti s jejich výší navrhovanou 
Komisí pro rok 2013 by měla pouze v oblasti politiky soudržnosti za důsledek zrušení 
závazků v hodnotě miliard; upozorňuje na to, že podle stávajícího návrhu by celková výše 
plateb za období 2007–2013 dosáhla 859,4 miliardy EUR, tj. o zhruba 66 miliard EUR 
méně, než činí dohodnuté stropy VFR;

9. připomíná, že již v roce 2011 nebyla Komise schopna proplatit značnou míru 
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oprávněných nároků, zejména v oblasti politiky soudržnosti; poznamenává, že tyto nároky 
bude také třeba uhradit z rozpočtu na rok 2012, který již tak trpí nedostatkem prostředků v 
důsledku jen omezeného zvýšení prostředků na platby, které způsobil postoj Rady po celý 
loňský rozpočtový proces; vyzývá proto Komisi, aby co nejdříve předložila návrh 
opravného rozpočtu s cílem tuto situaci napravit a zabránit tomu, aby byly prostředky na 
platby na rok 2012 přesouvány do roku následujícího, v důsledku čehož by prostředky na 
platby na rok 2013 dosáhly neudržitelné výše;

10. lituje neochoty Rady zúčastnit se interinstitucionální politické schůzky k problému 
prostředků na platby, kterou navrhoval Parlament v návaznosti na loňské dohodovací 
jednání o rozpočtu; má za to, že takováto schůzka by byla ideální platformou, na níž by 
obě složky rozpočtového orgánu mohly dosáhnout společného porozumění – ještě 
předtím, než každá formuluje svůj postoj k návrhu rozpočtu – ve věci dostupných údajů o 
čerpání prostředků a absorpční kapacitě a provést správný odhad potřeb plateb pro roky 
2012 a 2013; je pevně přesvědčen, že veškeré pochybnosti o částkách a výpočtech Komise 
– které vyjádřily některé delegace Rady – je třeba co nejdříve sdělit, prozkoumat a 
vyjasnit, aby se nestaly překážkou pro dosažení dohody při letošním dohodovacím 
jednání;

11. upozorňuje, že jakékoli snížení výše prostředků na platby pod úroveň návrhu Komise by 
také vedlo k dalšímu zvýšení nezaplacených závazků (RAL), které koncem roku 2011 již 
dosáhly bezprecedentní výše 207 milionů EUR; opakuje proto svou výzvu Radě, aby 
jednala zodpovědně a zdržela se umělých škrtů v důsledku apriorního rozhodnutí o 
celkové výši prostředků na platby, bez zřetele k posouzení skutečných potřeb pro splnění 
dohodnutých cílů a závazků EU; žádá, aby v případě, že k něčemu takovému dojde, Rada 
jasně a veřejně řekla a odůvodnila, které z programů nebo projektů EU by měly být 
pozdrženy nebo zcela zrušeny;

12. poznamenává, že podle odhadu Komise je celkem 43,7 % NR na rok 2013 (tj. částka 
64,5 miliardy EUR) přiděleno na cíle strategie Evropa 2020, což představuje zvýšení o 
0,2 % oproti přijatému rozpočtu na rok 2012; oceňuje, že poprvé jsou rozpočtové položky 
a programy přispívající k těmto cílům v návrhu rozpočtu jasně rozpoznatelné;

13. bere na vědomí celkové rozpětí ve výši 2,4 miliardy EUR v PZ v NR na rok 2013 a je 
odhodlán je plně využít – stejně jako ostatní mechanismy pružnosti stanovené v IID –, 
kdykoli se to ukáže jako nutné k financování cílů a priorit vyplývajících ze sdílených 
politických závazků a rozhodnutí, zejména těch, které se týkají strategie Evropa 2020;

14. připomíná, že roční rozpočet na rok 2013 bude posledním rozpočtem v rámci současného 
víceletého finančního rámce a jeho stropy se stanou východiskem pro příští finanční 
rámec, pokud se nepodaří se na něm dohodnout, a to podle ustanovení bodu 30 IID ze dne 
17. května 2006; je proto odhodlán vést jednání s Radou s cílem dohodnout pro rozpočet 
na rok 2013 realistickou a odpovídající výši prostředků jak na závazky, tak na platby, 
takovou výši, která může být také vhodným základem pro příští VFR;

Okruh 1a

15. bere na vědomí návrh Komise zvýšit prostředky na závazky v tomto okruhu oproti 
rozpočtu na rok 2012 o 4,1 % (na 16 032 milionů EUR); konstatuje, že v důsledku tohoto 
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návrhu PZ ve výši pod úrovní možností daných finančním plánem (tj. pro programy TEN-
T, EIT, Progress) zbývá vyšší rozpětí, které činí 90,9 milionu EUR, oproti částce 47,7 
milionu EUR stanovené ve finančním plánu; je potěšen zjištěním, že největší zvýšení PZ 
jsou soustředěna v okruhu 1a, v němž se nachází většina politik a programů, které 
podněcují růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst, a že se v tomto přístupu 
promítají priority, které zdůraznil Parlament pro rok 2013;

16. vítá zejména zvýšení u programů 7. RP-EC (o 6,1 %), CIP (o 7,3 %) a TEN-T (o 6,4 %), 
které patří mezi hlavní nástroje podílející se na plnění cílů strategie Evropa 2020; lituje 
však toho, že při částkách navrhovaných Komisí vynaloží dva stěžejní programy, 
například 7. RP a TEN-T, ve skutečnosti méně PZ, než předpokládají jejich právní 
základy (u RP –258,8 milionu EUR a u TEN-T –122,5 milionu EUR) pro poslední rok 
současného VFR;

17. pokládá výrazné zvýšení prostředků na platby oproti rozpočtu na rok 2012 o 17,8 % (na 
13 552 milionů EUR) za realistický odhad plateb potřebných v tomto okruhu, zejména na 
pokrytí nároků, které v příštím roce vzniknou u výzkumných projektů a které vyplývají ze 
smluvních závazků Unie; pokládá výši prostředků na platby navrhovanou Komisí za 
naprosté minimum potřebné v okruhu 1a;

18. bere na vědomí přístup, který zvolila Komise, když navrhovala snížení oproti finančnímu 
plánu, a který podle mínění Komise vedl ke zjištění možností, jak uspořit, v položkách, v 
nichž nejsou prostředky plně vyčerpány, mj. v položkách na programy 7. RP, TEN-T, 
Marco Polo, Progress, statistický program, Cla a Fiscalis; je odhodlán důkladně 
analyzovat, jaké vykazuje každý z těchto programů výsledky, s cílem ověřit, zda jsou 
navrhované škrty namístě, a vyloučit, že budou mít na dané programy negativní dopady;

19. připomíná společné prohlášení ze dne 1. prosince 2011 o financování dodatečných 
nákladů programu ITER na období 2012–2013, v němž se Evropský parlament, Rada a 
Komise dohodly na uvolnění částky 360 milionů EUR v PZ v rámci rozpočtového procesu 
pro rok 2013, „čímž budou plně využita ustanovení finančního nařízení 
a interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, a bez jakékoli další revize víceletého 
finančního rámce související s projektem ITER“; je znepokojen tím, že Komise navrhuje 
financovat tuto dodatečnou částku pouze přesunem prostředků ze 7. RP, což je v rozporu s 
dlouhodobým postojem Parlamentu v této věci; bere plně na vědomí tvrzení Komise, že 
tato částka bude získána z úspor v 7. RP díky dobrým výsledkům a že tyto škrty v 
položkách na správu a řízení neuškodí chodu programu; má v úmyslu se tímto tvrzením 
podrobněji zabývat a také prozkoumat jiné prostředky, které jsou pro tento účel k 
dispozici v IID a ve finančním nařízení;

20. je si vědom zásadní role malých a středních podniků, které jsou hybnou silou ekonomiky 
EU v posledních deseti letech vytvořily 85 % pracovních míst; zdůrazňuje tradiční obtíže, 
které mají MSP s přístupem na kapitálové trhy s cílem získat finance na výzkumné a 
inovační projekty; tyto obtíže ještě zostřila současná finanční krize; je pevně přesvědčen, 
že rozpočet EU by měl přispívat k překonání tohoto selhání trhu tím, že bude usnadňovat 
přístup k dluhovému nebo kapitálovému financování pro inovativní MSP; v této 
souvislosti vítá skutečnost, že návrh rozpočtu již obsahuje prostředky na iniciativu 
projektových dluhopisů jako způsob, jak zvýšit platební kapacitu v této oblasti tím, že se 
otevře soukromému trhu; podporuje také navrhované zvýšení prostředků pro finanční 



PR\901386CS.doc 7/18 PE489.403v01-00

CS

nástroje v programu CIP-EIP (o 14,7 milionu EUR), které odpovídá jeho dosavadním 
pozitivním výsledkům a zvýšené poptávce ze strany MSP;

21. lituje toho, že prostředky pro program PROGRESS byly sníženy oproti finančnímu plánu 
o 5,3 milionu EUR a prakticky se vrátily na úroveň roku 2012, a to i přes dosavadní dobré 
výsledky tohoto programu; s politováním konstatuje, že ani v posledním roce současného 
VFR Komise nevyužila příležitosti vrátit do prostředků na tento program částku 60 
milionů EUR přesunutou na financování facility mikrofinancování Progress, které jí 
přidělila v roce 2010;

22. lituje skutečnosti, že příspěvek na stěžejní iniciativu „Mládež v pohybu“ je oproti 
loňskému roku mírně snížen; zdůrazňuje v této souvislosti přidanou hodnotu programů 
Celoživotní učení, Erasmus a Erasmus Mundus, které se skrovným přídělem finančních 
prostředků představují mimořádný přínos v podobě efektivního plnění a vytváření 
pozitivního obrazu Unie v očích svých občanů; je proto proti navrhovanému snížení 
prostředků u programu Celoživotní učení oproti rozpočtu 2012 o 10,2 milionu EUR a v 
souladu se svým trvalým postojem z posledních rozpočtových procesů a skvělými 
výsledky tohoto programu má v úmyslu zvýšit prostředky na závazky v příslušné 
rozpočtové položce;

23. zdůrazňuje, že program TEN-T hraje ústřední roli při plnění cílů konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti v rámci strategie Evropa 2020, dotváří totiž chybějí infrastrukturu, 
odstraňuje úzké profily a zajišťuje  budoucí udržitelnost dopravních sítí EU; vítá Komisí 
navrhované zvýšení oproti rozpočtu na rok 2012 o zhruba 85 milionů EUR, ale žádá další 
vyjasnění navrhovaného snížení oproti finančnímu plánu o 118 milionů EUR;

24. lituje Komisí navrhovaných snížení prostředků pro evropské orgány dohledu oproti jejich 
výši, která byla původně stanovena ve finančním plánu; pokládá současnou výši 
prostředků za nedostatečnou k tomu, aby mohly tyto agentury efektivně zvládnout své 
úkoly; vyjadřuje proto úmysl obnovit prostředky pro Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 
minimálně na úrovni roku 2012 a také ještě zvýšit prostředky pro Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy (ESMA) vzhledem k novým úkolům, které mu byly svěřeny;

Okruh 1b

25. konstatuje, že NR na rok 2013 stanoví zvýšení PZ oproti rozpočtu na rok 2012 o 3,3 % (na 
54 498 milionů EUR), z toho je částka 42 144 milionů EUR pro strukturální fondy (EFRR 
a ESF) a částka 12 354 milionů EUR pro Fond soudržnosti; upozorňuje, že snížení výše 
závazků na technickou pomoc v NR oproti výši původně stanovené ve finančním plánu 
vedlo ke zvýšení rozpětí na 25 milionů EUR oproti původnímu odhadu ve výši 0,4 
milionu EUR;

26. považuje strukturální fondy za klíčový nástroj – jak vzhledem k jejich finančnímu objemu, 
tak vzhledem ke sledovaným cílům – pro urychlení ekonomického oživení v EU a pro 
splnění cílů růstu a zaměstnanosti zakotvených ve strategii Evropa 2020; vítá proto 
iniciativu Komise přesunout částku 82 miliard EUR nepřidělených prostředků ze 
strukturálních fondů v některých členských státech ve prospěch MSP a zaměstnanosti 
mladých, a to v souladu s prioritami EP pro rok 2013; žádá, aby byl řádně průběžně 
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informován o plnění této iniciativy na úrovni členských států, o jejím očekávaném dopadu 
na růst a vytváření pracovních míst a o jejím možném dopadu na rozpočet na rok 2013;

27. je nanejvýš znepokojen situací s platbami u projektů soudržnosti v tomto okruhu a 
poznamenává, že dvě třetiny celkové výše RAL koncem roku 2011 (tj. 135,8 miliardy 
EUR) jsou důsledkem nezaplacených projektů v rámci politiky soudržnosti; připomíná, že 
na konci roku 2011 nemohla Komise z důvodu nedostatku prostředků na platby 
vyčleněných v rozpočtu uhradit přibližně 11 miliard EUR oprávněných nároků na platby, 
které vznesli příjemci u projektů; důrazně poukazuje na to, že neakceptuje, aby se v roce 
2013 znovu opakovala stejná situace;

28. v této souvislosti připomíná, že rok 2013 je posledním rokem současného VFR, ve kterém 
provádění spolufinancovaných projektů běží plným tempem a lze očekávat, že převážnou 
většinu žádostí o platbu obdrží Komise ve druhé půli roku; upozorňuje navíc, že rok 2013 
bude rokem, ve kterém vzhledem ke skončení platnosti pravidla N+3 bude nutno, aby 
byly podány nároky na platby od 12 členských států za dvě roční tranše závazků (tranše za 
roky 2010 a 2011 podle pravidla N+3, resp. N+2); navrhované zvýšení prostředků na 
platby oproti minulému roku o 11,7 % (na 48 975 milionů EUR) proto považuje za 
minimum, protože – jak uvádí Komise – se týká pouze roku 2013 a předpokládá se, že 
potřeby plateb z předchozích let již byly pokryty;

29. považuje toto zvýšení prostředků na platby pouze za první krok k pokrytí skutečných 
potřeb probíhajících projektů a znovu vyjadřuje své znepokojení nad možným 
nedostatkem prostředků v oblasti politiky soudržnosti; bude proto proti jakémukoli snížení 
výše prostředků na platby oproti návrhu obsaženému v NR na rok 2013;

30. vyzývá také Komisi a Radu, aby v případě, že  prostředky na platby nebudou stačit k 
pokrytí reálných potřeb v průběhu tohoto roku, včas předložily a přijaly opravný rozpočet, 
a naplnily tak vzájemný závazek, který na sebe vzaly v interinstitucionálním prohlášení z 
prosince 2011;

Okruh 2

31. konstatuje, že NR na rok 2013 navrhuje zvýšit PZ o 0,6 % (na 60 307 milionů EUR) a PP 
o 1,6 % (na 57 964 milionů EUR) oproti rozpočtu na rok 2012; zdůrazňuje, že tyto částky 
jsou nižší než zvýšení navrhované Komisí pro rozpočet jako celek; poukazuje na to, že 
tato zvýšení zčásti souvisejí s pokračujícím zaváděním přímých plateb novým členským 
státům a s dodatečnými potřebami u projektů rozvoje venkova; zdůrazňuje, že navrhované 
prostředky na intervence na trhu jsou pro rok 2013 o 419 milionů EUR nižší než v 
rozpočtu na rok 2012;

32. poukazuje na to, že předpokládané rozpětí ve výši 809 milionů EUR na výdaje související 
s trhem a přímé podpory pod stropem okruhu 2 vykazuje oproti roku 2012 výrazné 
zvýšení, které je podle Komise převážně důsledkem jednorázového efektu, který vyvolalo 
ukončení činnosti Fondu pro restrukturalizaci odvětví cukru; vyjadřuje spokojenost s tím, 
že toto rozpětí znamená, že v roce 2013 nebude uplatněn mechanismus finanční kázně;
zdůrazňuje skutečnost, že v tomto okruhu je dostatečné rozpětí nutností, aby bylo možno 
zmírnit jakoukoli potenciální krizi v odvětví zemědělství, jak bylo lze vidět v posledních 
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letech na příkladu krize s výskytem infekce EHEC;

33. zdůrazňuje, že rok 2013 je posledním rokem současného programového období, a tudíž 
musí být v okruhu 2 zajištěna dostatečná výše prostředků na platby, aby bylo možno 
pokrýt zejména potřeby probíhající projekty rozvoje venkova a projekty v rámci programu 
LIFE+;

34. poukazuje na to, že okruh 2 má zásadní důležitost při plnění cílů růstu a zaměstnanosti 
vytyčených ve strategii EU 2020, zejména prostřednictvím programů rozvoje venkova;
upozorňuje na nutnost podporovat MSP ve venkovských oblastech, protože hlavně ony 
vytvářejí pracovní místa se zvláštním zaměřením na mladé; v tomto ohledu vítá 
navrhované zvýšení PZ pro rozvoj venkova o 1,3 % (na 14 808 milionů EUR);

35. poukazuje na to, že prostředky pro okruh 2 jsou nižší než odhadované potřeby, protože 
podle odhadů mají být účelově vázané příjmy u EZZF v roce 2013 (ve výši 
1 332,8 milionu EUR) vyšší než v roce 2012 (1 010 milionů EUR); konstatuje, že tento 
rozdíl způsobuje zbývající zůstatek Dočasného fondu pro restrukturalizaci odvětví cukru 
(ve výši 647,8 milionu EUR), přičemž se očekává, že účelově vázané příjmy vyplývající z 
rozhodnutí o schválení účetní závěrky budou ve srovnání s rokem 2012 nižší (400 milionů 
EUR v návrhu rozpočtu na rok 2013 oproti 600 milionům EUR v rozpočtu na rok 2012);
připomíná, že úprava stávajících odhadů na základě skutečných potřeb bude provedena na 
podzim formou návrhu na změnu pro odvětví zemědělství;

36. připomíná, že zásadním problémem v tomto odvětví je kolísavost cen, a podporuje 
opatření k potírání spekulace se zemědělskými komoditami; naléhavě vyzývá Komisi a 
Radu, aby pečlivě sledovaly vývoj na zemědělských trzích; v této souvislosti připomíná 
Komisi požadavek Parlamentu, aby zřídila středisko pro sledování cen a marží, aby bylo 
možno lépe srovnávat ceny a stanovování cen potravin by bylo transparentnější – tomuto 
požadavku se dosud nedostalo žádné odezvy;

37. poznamenává, že cíle činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí jsou prioritou 
stanovenou ve strategii Evropa 2020, která se musí promítnout do konkrétních kroků, 
které budou prováděny v rámci různých programů; v této souvislosti vítá navrhované 
zvýšení PZ u programu LIFE+ o 3,3 % na 366,6 milionu EUR a domnívá se, že by měl 
být uplatněn průřezový přístup v tom, že se udržitelný růst stane horizontální prioritou, o 
jejíž naplnění budou usilovat všechny politiky EU;

38. pokládá za důležité zachovat finanční podporu pro společnou rybářskou politiku (SRP) s 
ohledem na její nadcházející reformu; zdůrazňuje zejména potřebu podporovat MSP v 
odvětví rybolovu a přístup mladých lidí k pracovním místům v této oblasti; v tomto 
ohledu vítá navrhované zvýšení u Evropského rybářského fondu oproti rozpočtu na rok 
2012 o 2,2 % (na 687,2 milionu EUR) v PZ, resp. o 7,3 % (na 523,5 milionu EUR) v PP;

Okruh 3a

39. poznamenává, že celkové zvýšení objemu finančních prostředků navrhované v NR na rok 
2013 – na 1 392,2 a 928,3 milionu EUR v prostředcích na závazky, resp. v prostředcích na 
platby – oproti rozpočtu na rok 2012 na činnosti zahrnuté do tohoto okruhu činí 1,8 % (o 
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24,42 milionu EUR) v PZ a o 11,1 % v PP; domnívá se, že tato skutečnost odpovídá stále 
větším ambicím EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva;

40. zdůrazňuje nutnost posílit prostředky na zabezpečení elektronického prostředí v oblasti 
informačních technologií, a to vzhledem k obrovským škodám, které rostoucí trestná 
činnost v této oblasti způsobuje ekonomikám zemí EU; konstatuje, že v rozporu s 
finančním plánem se u programu Prevence a boj proti trestné činnosti předpokládá snížení 
prostředků oproti rozpočtu na rok 2012 o 64,4 milionu EUR, i když měl tento program 
pokrývat také trestnou činnost v elektronickém prostředí a nelegální používání internetu;

41. žádá, aby pokračovala podpora pro agenturu FRONTEX a rovněž pro řadu nedávno 
zřízených agentur v rámci tohoto okruhu (zejména Evropský podpůrný úřad pro otázky 
azylu a Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů); všímá si snížení 
prostředků na příspěvek Evropskému policejnímu úřadu (EUROPOL) oproti rozpočtu na 
rok 2012 o 8,9 % (tj. o 7,3 milionu EUR) a očekává, že Komise poskytne další podrobné 
informace o tomto navrhovaném škrtu;

42. poznamenává, že snížení o 30 milionů EUR u programu VIS a ukončení systému 
EURODAC (–  0,5 milionu EUR) bude kompenzováno převedením těchto úkolů a 
odpovídajících rozpočtových prostředků na novou agenturu pro provozní řízení 
rozsáhlých informačních systémů;

43. oceňuje zvýšení o 9,8 milionu EUR oproti rozpočtu na rok 2012, které navrhuje Komise u 
Evropského uprchlického fondu a které je v intencích přístupu zvoleného v předchozích 
letech; bere na vědomí 19% zvýšení rozpočtového přídělu pro Fond pro vnější hranice na 
415,5 milionu EUR, které je omezeno na polovinu toho, co stojí ve finančním plánu; 
připomíná svůj důrazný požadavek vhodné a přiměřené reakce na tyto výzvy s cílem 
řízeně přijímat legální migranty a zpomalit nelegální migraci;

Okruh 3b

44. připomíná, že okruh 3b, přestože je okruhem s nejnižším objemem vyčleněných 
prostředků ve VFR, pokrývá otázky, jež mají zásadní význam pro evropské občany, jako 
je mládež, vzdělávací a kulturní programy, zdravotnictví, ochrana spotřebitelů, nástroj pro 
civilní ochranu a komunikační politika; lituje proto toho, že i pro rok 2013 má být celkový 
objem prostředků v tomto okruhu ve srovnání s rozpočtem na rok 2012 snížen, přičemž 
PZ se sníží o 1,2 % (o 26,08 milionu EUR) a PP o 0,4 %, s výjimkou Fondu solidarity;

45. na základě uspokojivého čerpání prostředků v předchozích letech vítá zvýšení objemu 
finančních prostředků pro program Mládež v akci v roce 2013 na částku 140,45 milionu 
EUR, což představuje zvýšení o 0,8 milionu EUR oproti rozpočtu na rok 2012 a o 
16,5 milionu EUR oproti finančnímu plánu;

46. oceňuje sice zvýšení prostředků na závazky oproti rozpočtu na rok 2012 u programu 
Kultura (o 1,4 %), Media 2007 (o 1,1 %) a Akce Unie v oblasti zdraví (o 3,1 %), bude 
však důkladně analyzovat důvody pro škrty v prostředcích u programů Evropa pro 
občany, Akce Společenství v oblasti spotřebitelské politiky a Media Mundus;
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47. staví se kriticky ke snížení objemu prostředků na závazky na komunikační činnosti ve 
srovnání s rozpočtem na rok 2012 právě ve chvíli, kdy je zřejmější než kdy jindy, jak je 
Evropská unie vzdálena svým občanům, což dosvědčuje stále se snižující účast voličů v 
evropských volbách; je přesvědčen o nutnosti zintenzivnění komunikačních aktivit a tomu 
odpovídající výše financování s cílem zajistit viditelnost institucí Evropské unie a ukázat, 
jak přispívají k překonání hospodářské a finanční krize;

48. zdůrazňuje skutečnost, že i letos je znovu ponecháno v tomto okruhu velmi nízké rozpětí 
(25,6 milionu EUR), což ponechá jen omezený manévrovací prostor pro případ, že by 
byly zapotřebí nové činnosti nebo rozhodnutí o financování priorit, které mají pro občany  
bezprostřední důležitost;

Okruh 4

49. poznamenává, že prostředky na závazky a na platby uvedené v NR na rok 2013 vykazují 
oproti rozpočtu 2012 zvýšení o 0,7 % a 5,1 %, a to na 9 467,2 milionu EUR, resp.
7 311,6 milionu EUR; zdůrazňuje, že tento nárůst prostředků je nižší než zvýšení 
prostředků navrhované Komisí pro rozpočet jako celek;

50. připomíná nutnost větší koordinace a koherence úsilí při financování vnějších činností 
Unie a členských států, aby nedocházelo k překrývání činnosti a dvojímu vynakládání 
skrovných zdrojů; zdůrazňuje potřebu usilovat o spolupráci a synchronizaci činností s 
ostatními mezinárodními, místními a regionálními dárci s cílem optimalizovat použití 
finančních prostředků a vytvářet synergie; v dobách ekonomických obtíží je také důležité 
zvýšit flexibilitu při plánování a čerpání nástrojů a doplňovat zdroje, jichž není dostatek, 
nástroji s pákovým efektem, které by umožnily použití a opětovné použití investovaných a 
generovaných finančních prostředků;

51. všímá si výrazného zvýšení navrhovaného rozpětí v okruhu 4 (a to o 272,3 milionu EUR) 
oproti finančnímu plánu pro rok 2013 (ze 119,6 milionu EUR na 391,9 milionu EUR), což 
je čistým důsledkem zvýšení prostředků na závazky u nástroje ENPI (o 51,7 milionu 
EUR), u nástrojů ICI a ICI + (o 0,3 milionu EUR nad finanční plán) a snížení růstu 
závazků u záručního fondu (–104,5 milionu EUR), u nástroje předvstupní pomoci (–99,3 
milionu EUR), u makrofinanční pomoci (–37,4 milionu EUR), u nástroje rozvojové 
spolupráce (–28,6 milionu EUR), u nástroje pro stabilitu (– 41,4 milionu EUR); je 
znepokojen skutečností, že Komise nepodala dostatečné vysvětlení toho, proč bylo nutné 
některé programy oproti finančnímu plánu výrazně okleštit; zdůrazňuje, že princip 
„zeštíhlování“ projektů, u nichž se nedaří plně čerpat prostředky je sice vítán, pokud 
přináší úspory z účinnosti, snižování prostředků by se však nemělo provádět paušálně ve 
všech položkách; varuje, že využívání uměle vysokého rozpětí jako nástroje pro 
vyjednávání nelze považovat za řádný rozpočtový postup;

52. domnívá se, že je stále zapotřebí, aby byla výše finanční pomoci EU Palestinské 
samosprávě a misi UNRWA dostatečná k tomu, aby bylo možno odpovídajícím způsobem 
reagovat na politickou a humanitární situaci na Blízkém východě a na mírový proces;

53. bere na vědomí skutečnost, že kromě správních výdajů nebyly do návrhu rozpočtu 
zapsány žádné prostředky na přistoupení Chorvatska v červenci 2013; očekává, že bude 
urychleně přijata revize VFR podle bodu 29 IID, a žádá Komisi, aby předložila svůj návrh  
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na odpovídající dodatečné prostředky, jakmile akt o přistoupení ratifikují všechny členské 
státy;

54. je si vědom skutečnosti, že v souvislosti s přistoupením Chorvatska k Unii dojde ke 
snížení přídělu prostředků pro nástroj IPA o 67,6 milionu EUR; je nicméně znepokojen 
tím, že Komise navrhuje výrazný škrt v podpoře na budování institucionální kapacity v 
kandidátských zemích (–29,14 milionu EUR oproti roku 2012), zatímco v téže položce 
pro potenciální kandidátské země se prostředky zvyšují (o 10,5 milionu EUR oproti roku 
2012); připomíná, že institucionální kapacita je nanejvýš důležitá pro správné využívání 
finančních prostředků Unie a je stejně důležitá u kandidátských zemí i potenciálních 
kandidátských zemí; všímá si navrhovaného zvýšení PZ u nástroje IPA na rozvoj venkova 
o 10,2 % oproti rozpočtu na rok 2012;

55. opakuje, že zvláště v dobách úsporných opatření by měly být prostředky na závazky u 
každé rozpočtové položky SZBP pečlivě plánovány, aby bylo zaručeno, že jsou finanční 
prostředky EU soustředěny na opatření, u kterých je jich nejvíce zapotřebí, a přitom je 
třeba co nejvíce zohlednit flexibilitu a nepředvídatelnost operací SZBP; bude důkladně 
analyzovat zvýšení o 9,2 % u PZ na SZBP v roce 2013;

56. uznává, že je třeba reagovat na transregionální hrozby organizované trestné činnosti, 
obchodování s lidmi, ochrany kritické infrastruktury a hrozby pro veřejné zdraví a boj 
proti terorismu; vyzývá však Komisi, aby doložila, proč je v roce 2013 u těchto opatření 
zapotřebí zvýšení prostředků o 50 %;

Okruh 5

57. poznamenává, že celkově se správní výdaje pro všechny orgány a instituce odhadují na 
8 544,4 milionu EUR, což představuje nárůst oproti roku 2012 o 3,2 % a ponechává 
rozpětí ve výši 636,6 milionu EUR, a to včetně dodatečných výdajů spojených s 
přistoupením Chorvatska;

58. zdůrazňuje, že toto zvýšení vyplývá hlavně ze statutárních nebo smluvních povinností, 
jako jsou důchody nebo úpravy platů; konstatuje však, že Komise dodržela a dokonce 
překročila svůj závazek udržet nominální zvýšení správních prostředků Komise v rámci 
okruhu 5 oproti roku 2012 pod úrovní odhadované inflace, tj. 1,9 %, jak se uvádí v dopise 
komisaře pro rozpočet a finanční plánování ze dne 23. ledna 2012;

59. vyrozumívá, že tohoto výsledku bylo dosaženo snížením počtu pracovních míst v jejích 
plánech pracovních míst o více než 1 % již pro rok 2013, zejména v oblasti 
administrativní podpory, rozpočtového řízení a boje proti podvodům, a také dalšími škrty 
v jiných položkách správních výdajů; vyrozumívá, že tohoto výsledku bylo dosaženo 
snížením počtu pracovních míst v jejích plánech pracovních míst o více než 1 % již pro 
rok 2013, zejména v oblasti administrativní podpory, rozpočtového řízení a boje proti 
podvodům, a také dalšími škrty v jiných položkách správních výdajů; požaduje další 
vysvětlení, pokud jde o to, zda je skutečně třeba provádět takováto snížení stavu 
zaměstnanců, aby byly reálně zmrazeny správní výdaje, když se Komisi v roce 2012 
podařilo nominálně zmrazit své správní výdaje, aniž musela snižovat stav zaměstnanců;



PR\901386CS.doc 13/18 PE489.403v01-00

CS

60. vítá tuto snahu o konsolidaci rozpočtu u správních výdajů v době ekonomických a 
finančních omezení na úrovni členských států; je však znepokojen možným nepříznivým 
dopadem takovýchto opatření na rychlé, řádné a efektivní provádění činností a programů 
EU, zejména v době, kdy se pravomoci EU stále rozšiřují a do Unie vstupují nové členské 
státy; vítá skutečnost, že jsou jasně uvedeny oblasti, v nichž má dojít ke zvýšení stavu 
zaměstnanců, jako je evropská správa ekonomických záležitostí, jednotný trh, bezpečnost 
a justice, požaduje ovšem podobné informace i o těch oblastech politiky a typech 
pracovních míst, u nichž byly oproti roku 2012 provedeny škrty ve stavu zaměstnanců;

61. za těchto okolností opakuje, že při jakémkoli snižování stavu zaměstnanců by se mělo 
vycházet z předem vypracovaného posouzení dopadu a měly by být plně vzaty v úvahu 
mj. právní závazky Unie, priority EU a také nové pravomoci orgánů a institucí a větší 
rozsah jejich úkolů vyplývající ze Smluv; zdůrazňuje, že při těchto posouzeních by měly 
být také důkladně vzaty v úvahu dopady takových kroků na jednotlivá generální 
ředitelství a útvary, zejména se zřetelem k jejich velikosti a pracovní zátěži, a také na 
jednotlivé typy pracovních míst, kterých by se snižování týkalo, jak jsou uvedeny v 
každoroční prověrce lidských zdrojů Komise (tvorba politiky, řízení programů, 
administrativní podpora, rozpočtové řízení a boj proti podvodům, jazykové služby atd.);

62. zdůrazňuje, že v mnoha oblastech činnosti EU by měl být zajištěn dostatečný stav 
zaměstnanců s ohledem na danou fázi plnění programů, nové priority a jiné měnící se 
okolnosti; bude proto pečlivě zkoumat celkový vývoj stavu zaměstnanců v jednotlivých 
GŘ a útvarech, a to také se zřetelem k prioritám uvedeným v této zprávě; kromě 
podrobnějších informací v tomto ohledu žádá Komisi, aby provedla takovéto podrobné 
posouzení dopadu navrhovaných paušálních škrtů ve stavu zaměstnanců, také s ohledem 
na další snižování stavu zaměstnanců v Komisi v dlouhodobějším horizontu, a aby s ním 
následně seznámila Parlament; trvá na tom, aby splnění výše uvedeného požadavku bylo 
nutným předpokladem pro to, aby rozpočtový orgán mohl uvažovat o tom, zda – s 
ohledem na výsledek výše uvedeného posouzení – bude souhlasit s tímto 1% snížením 
stavu zaměstnanců a případě podpoří cíl Komise snížit do roku 2018 stav zaměstnanců v 
Komisi o 5 % oproti roku 2013;

63. domnívá se, že evropské školy by měly být dostatečně financovány, aby mohly náležitě 
zohledňovat specifickou situaci dětí pracovníků orgánů a institucí EU; bere na vědomí 
navrhovaný celkový příděl prostředků ve výši 180,7 milionu EUR, který představuje 6,8% 
zvýšení oproti roku 2012 a je vyšší než částky ve finančním plánu; bude ovšem pečlivě 
zkoumat každou z rozpočtových položek na evropské školy a při svém čtení provede 
veškeré změny, které bude v tomto ohledu považovat za potřebné;

Pilotní projekty a přípravné akce

64. zdůrazňuje důležitost pilotních projektů a přípravných akcí jako klíčových nástrojů pro 
formulaci politických priorit a jako prostředků, které připravují půdu pro nové iniciativy, 
které mohou posléze přejít v činnosti a programy EU zlepšující život občanů EU; má v 
úmyslu sestavit vyvážený soubor PP a PA, a to na základě posouzení Komise a s pečlivým 
zvažováním udržitelnosti a dlouhodobosti výsledků, jichž má být těmito nástroji docíleno;

65. podle přílohy II části D IID předá Komisi první předběžný seznam potenciálních PP a PA 
pro rozpočet na rok 2013; očekává, že Komise předloží důkladně zdůvodněnou analýzu 



PE489.403v01-00 14/18 PR\901386CS.doc

CS

orientačních návrhů Parlamentu; zdůrazňuje, že tento první předběžný seznam nevylučuje 
možnost, že během čtení rozpočtu v Parlamentu budou formálně předloženy a přijaty 
pozměňovací návrhy týkající se pilotních projektů a přípravných akcí;

66. připomíná, že v rozpočtu na rok 2012 bylo  celkem ve všech okruzích přijato 70 pilotních 
projektů a přípravných akcí a bylo na ně vyčleněno 105,45 milionu EUR v PZ; 
zdůrazňuje, že pokud by rozpočtový orgán pro rok 2013 přijal podobné množství pilotních 
projektů a přípravných akcí s jejich podobným rozdělením mezi okruhy, bylo by tím již 
vyčerpáno 54 % rozpětí v okruhu 1a, 27 % rozpětí v okruhu 3a a 37 % rozpětí v okruhu 
3b;

67. bere na vědomí, že Komise předkládá návrhy čtyř přípravných akcí a dvou pilotních 
projektů v celkové výši 15,5 milionu EUR v PZ; má v úmyslu pečlivě analyzovat cíle a 
obsah těchto návrhů a prověřit požadované částky;

Agentury

68. bere na vědomí celkovou částku ve výši 748 milionů EUR (tj. 0,5 % celkového rozpočtu 
EU) vyčleněnou v NR na rok 2013 pro decentralizované agentury EU, čímž se celkový 
příspěvek EU (včetně účelově vázaných příjmů) zvyšuje oproti roku 2012 o 24 milionů 
EUR, neboli o 3,2 %; je si vědom toho, že toto zvýšení souvisí s faktem, že osmi 
agenturám, které zahajují svou činnost, je třeba poskytnout odpovídající finanční 
prostředky, a sedmi agenturám, jejichž úkoly byly rozšířeny, bylo třeba navýšit rozpočet, 
aby nebyl narušen výkon jejich činnosti; poznamenává, že příspěvek EU agenturám, které 
již pracují v plném tempu, se nominálně snižuje, zvyšuje se však stav zaměstnanců o 1,2 
%; konstatuje, že všechny agentury mají dohromady ve svých plánech pracovních míst 
celkem 5 115 míst, tj. jejich počet se zvýšil o 257 míst, která převážně vzniknou v 
agenturách pověřených novými úkoly nebo v agenturách v počáteční fázi své činnosti;

69. je však znepokojen tím, že Komise poprvé seškrtala rozpočtové požadavky téměř všech 
agentur, které byly celkově v souladu s částkami finančního plánu, včetně těch agentur, 
které se řadí k prioritám Parlamentu, a to o částku v celkové výši 44 milionů EUR; bude 
pečlivě analyzovat metodiku, důvody a možný dopad těchto škrtů; znovu zdůrazňuje, že 
rozpočtové prostředky přidělené agenturám EU nejsou zdaleka určeny jen na správní 
výdaje, nýbrž přispívají k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a obecně cílů EU, o nichž 
rozhodl zákonodárný orgán;

* * *

70. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.
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PŘÍLOHA: ROZPOČTOVÝ TRIALOG DNE 26. BŘEZNA 2012 – NÁVRH 
ZÁVĚRŮ „Lhůty pro rozpočtový proces a postupy pro fungování dohodovacího 

výboru v roce 2012“

ROZPOČTOVÝ TRIALOG

26. březen 2012

NÁVRH ZÁVĚRŮ

Lhůty pro rozpočtový proces a postupy pro fungování dohodovacího výboru v roce 2012

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají své společné prohlášení ze dne 30. listopadu 

2009 o přechodných opatřeních vymezující časový harmonogram rozpočtového procesu pro 

rok 2011 a stanovící, že budoucí rozpočtové procesy se budou řídit podobným časovým 

harmonogramem, nebude-li dohodnuto jinak. Časový harmonogram by měl být aktualizován 

odpovídajícím způsobem podle rozpočtového procesu na rok 2013.

A. V tomto ohledu se uvedené orgány dohodly na těchto nejdůležitějších lhůtách pro rok 

2012:

1. trialog bude svolán na 9. července dopoledne před přijetím postoje Rady;

2. Rada dokončí své čtení nejpozději do 30. týdne (konec července);

3. Rozpočtový výbor Evropského parlamentu bude o změnách k postoji Rady hlasovat 

nejpozději koncem 41. týdne (začátek října);

4. trialog bude svolán na 17. října odpoledne před čtením v Evropském parlamentu;

5. Evropský parlament bude hlasovat o svém čtení na plenárním zasedání v průběhu 43. 

týdne; 

6. dohodovací období začne dne 24. října. V případě potřeby bude dohodovací řízení v 

souladu s ustanoveními čl. 314 odst. 4 písm. c) SFEU probíhat do 13. listopadu 2012 

(včetně);

7. dohodovací výbor zasedne dne 26. října odpoledne, kdy jeho zasedání uspořádá 

Evropský parlament, a dne 9. listopadu, kdy jeho zasedání uspořádá Rada. Zasedání 

dohodovacího výboru budou připravena trialogy pořádanými dne 31. října dopoledne a 
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dne 7. listopadu dopoledne. Dodatečné trialogy by mohly být svolány během 

třítýdenního dohodovacího období;

B. Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly na postupech pro fungování 

dohodovacího výboru uvedených v příloze.
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PŘÍLOHA

Postupy pro fungování dohodovacího výboru v roce 2012

1. Pokud Evropský parlament odhlasuje změny v postoji Rady, předseda nebo 
předsedkyně Rady vezme na stejném plenárním zasedání na vědomí rozdíly v postojích 
obou orgánů a sdělí předsedovi Evropského parlamentu svůj souhlas s okamžitým 
svoláním dohodovacího výboru. Dopis obsahující svolání dohodovacího výboru bude 
zaslán ve stejný den, kdy proběhlo plenární hlasování, a dohodovací období začne 
následující den. Lhůta dvaceti jednoho dne se vypočítá podle nařízení (EHS, Euratom) 
č. 1182/71, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny.

2. Pokud nebude Rada moci souhlasit se všemi změnami odhlasovanými Evropským 
parlamentem, potvrdí svůj postoj dopisem zaslaným před datem, na které je plánováno 
první zasedání dohodovacího výboru uvedené v bodě A.7 výše. V takovém případě 
bude dohodovací výbor postupovat za podmínek uvedených v níže uvedených 
odstavcích.

3. Dohodovacímu výboru bude poskytnuta společná řada dokumentů (vstupní dokumenty) 
srovnávajících různé fáze rozpočtového procesu1. Bude zahrnovat číselné údaje v 
jednotlivých položkách2, celkové částky podle okruhů finančních rámců a srovnávací 
dokument s číselnými údaji i rozpočtovými poznámkami se změnami podle 
rozpočtových položek u veškerých rozpočtových položek považovaných za technicky 
„otevřené“. Tyto dokumenty budou tříděny podle rozpočtové nomenklatury.

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

4. Za účelem dosažení dohody do konce dohodovacího období trialogy: 

o vymezí rozsah jednání o rozpočtových otázkách, které je třeba řešit;
o projednají nevyřešené otázky uvedené v předchozí odrážce s ohledem na 

dosažení dohody, kterou má potvrdit dohodovací výbor;
o budou se věnovat tématickým otázkám, a to i podle okruhů víceletého finančního 

rámce.

                                               
1 Tyto různé fáze budou zahrnovat: rozpočet na rok 2012 (včetně přijatých opravných rozpočtů); původní 

návrh rozpočtu; postoj Rady k návrhu rozpočtu; pozměňovací návrhy Evropského parlamentu k postoji 
Rady a návrhy na změnu předložené Komisí. Původní návrh rozpočtu bude pro srovnání zahrnovat pouze 
ty návrhy na změnu, které byly vzaty v úvahu při čtení v Radě i Evropském parlamentu.

2 Rozpočtové položky považované za technicky uzavřené budou v podkladovém materiálu zvýrazněny. 
Rozpočtovou položkou považovanou za technicky uzavřenou je položka, u které neexistuje žádný rozpor 
mezi Evropským parlamentem a Radou a pro kterou nebyl předložen žádný návrh na změnu, aniž je 
dotčeno konečné rozhodnutí dohodovacího výboru.

3 Mj. dopis týkající se proveditelnosti zaslaný Komisí k postoji Rady a ke změnám Evropského parlamentu, 
návrh na změnu v oblasti zemědělství (a případně v jiných oblastech), případně podzimní zpráva systému 
výstrahy pro rozpočtové prognózy vypracovana Komisí, a případné dopisy od dalších orgánů k postoji 
Rady a ke změnám Evropského parlamentu.
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Předběžné závěry budou vypracovány společně během jednotlivých trialogů nebo 
bezprostředně po jejich skončení, současně s vypracováním pořadu jednání příštího 
zasedání. Tyto závěry budou registrovány orgánem pořádajícím trialog a po 
24 hodinách budou považovány za předběžně schválené, aniž je dotčeno konečné 
rozhodnutí dohodovacího výboru.

5. Na zasedání dohodovacího výboru budou k dispozici závěry trialogů a dokument s 
rozpočtovými položkami, u kterých bylo během trialogů dosaženo předběžné dohody, k 
případnému potvrzení.

6. Sekretariáty Evropského parlamentu a Rady vypracují za pomoci Komise společné 
znění stanovené v čl. 314 odst. 5 SFEU. Bude sestávat z předávacího dopisu 
adresovaného předsedovi Evropského parlamentu a předsedovi nebo předsedkyni Rady 
obsahujícího datum dohody v dohodovacím výboru, a z příloh, které budou zahrnovat:

o číselné údaje pro všechny rozpočtové body podle jednotlivých položek1 a 
souhrnné číselné údaje podle okruhů finančního rámce;

o konsolidovaný dokument uvádějící číselné údaje a konečné znění dohodnutých 
změn v návrhu rozpočtu2 nebo v postoji Rady.

Dohodovací výbor může v souvislosti s rozpočtem na rok 2013 rovněž schválit případná 
společná prohlášení.

7. Společné znění bude přeloženo do všech jazyků (útvary Evropského parlamentu) a bude 
předloženo oběma složkám rozpočtového orgánu ke schválení ve lhůtě 14 dnů ode dne 
následujícího po dni dohody o společném znění podle bodu 6 uvedeného výše.

Rozpočet bude po přijetí společného znění finalizován právníky-lingvisty sloučením 
příloh společného znění s rozpočtovými položkami, které nebyly během dohodovacího 
postupu pozměněny.

8. Orgán pořádající trialog nebo zasedání dohodovacího výboru zajistí tlumočnické služby 
s úplným lingvistickým režimem platným pro zasedání dohodovacího výboru a ad hoc 
lingvistickým režimem pro trialogy.

Orgán pořádající zasedání zajistí tisk a distribuci pracovních dokumentů.

Útvary uvedených tří orgánů budou v zájmu finalizace společného znění spolupracovat
na kódování výsledků jednání.

                                               
1 Položky, které zůstaly ve srovnání s návrhem rozpočtu nebo postojem Rady nezměněny, budou 

zvýrazněny.
2 Včetně návrhů na změnu, které byly vzaty v úvahu při čtení v Radě i v Evropském parlamentu.


