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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový 
rok 2014, oddiel III – Komisia
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 
25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a najmä na jeho článok 
41,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s 
konečnou platnosťou 20. novembra 20132, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20203,

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení4,

– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 
2014 (COM(2014)0649),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorú Rada prijala ... 
a ktorú postúpila Parlamentu ... (00000/2014 – C8-0000/2013),

– so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0000/2014),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2014 súvisí s revíziou prognózy tradičných 
vlastných zdrojov, príspevkami podľa výšky DPH a HND, so znížením rozpočtových 
prostriedkov pre Európsky námorný a rybársky fond a rezervy pre partnerské dohody 
o udržateľnom rybárstve, ako aj so zvýšením rozpočtových prostriedkov pre európsku 
ombudsmanku,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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B. keďže celkovým účinkom návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 z hľadiska výdavkov je 
zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov o 76,2 milióna EUR a zvýšenie 
platobných rozpočtových prostriedkov o 93 500 EUR,

C. keďže celkovým účinkom tohto opravného rozpočtu na príjmy je zníženie požiadaviek 
na vlastné zdroje v celkovej výške 9 528 miliónov EUR, čo zahrnuje zníženie 
príspevkov členských štátov podľa výšky HND vo výške 9 948 miliónov EUR a 
zvýšenie sumy tradičných vlastných zdrojov vo výške 420 miliónov EUR,

D. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 je formálne zapracovanie týchto 
rozpočtových úprav do rozpočtu na rok 2014, 

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2014, ako ho predložila Komisia;

2. konštatuje, že zníženie rozpočtových prostriedkov súvisiacich s Európskym námorným 
a rybárskym fondom a rezervou pre partnerské dohody o udržateľnom rybárstve 
dosahuje výšku 76,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 6,2 
milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo vyplýva predovšetkým 
z neskorého prijatia právneho základu pre fond a aktualizovaného hodnotenia stavu 
rokovaní súvisiacich s uvedenými dohodami o rybárstve;

3. víta návrh na využitie úspor v platobných rozpočtových prostriedkoch vo výške 6,1 
milióna EUR uvedených v odseku 2 na financovanie pomoci v prípade možných 
humanitárnych kríz do konca roka v rámci rezervy na núdzovú pomoc;

4. berie na vedomie zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre európsku ombudsmanku vo 
výške 93 500 EUR na viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré bolo potrebné 
na rozpočtové krytie platovej úpravy od 1. júla 2012, o ktorej sa konečne rozhodlo 
v apríli 2014;

5. upriamuje pozornosť na skutočnosť, že Komisia navrhuje zapísať do rozpočtu zápornú 
sumu 285 miliónov EUR na zostatky DPH a kladnú sumu 9 813 miliónov EUR na 
zostatky zo zdrojov podľa výšky HND za predchádzajúce roky, čo by malo celkový 
účinok vo výške 9 528 miliónov EUR, ktorý by viedol k automatickému zníženiu v 
rozpočtovej položke súvisiacej s príspevkami členských štátov podľa výšky HND;

6. zdôrazňuje, že celkovým účinkom návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 na príspevky 
podľa výšky HDN je zníženie o 9 948 miliónov EUR a zvýšenie o 420 miliónov EUR 
v prognózach pre tradičné vlastné zdroje;

7. pripomína, že prijatím tohto opravného rozpočtu č. 6/2014 sa obmedzí potreba 
príspevkov členských štátov podľa výšky HND o 9 948 miliónov EUR, a preto, spolu so 
zníženými podielmi príspevkov členských štátov podľa výšky HND do rozpočtu Únie 
vyplývajúcimi z opravného rozpočtu č. 2/2014 a opravného rozpočtu 4/2014 v plnej 
miere vykompenzujú dodatočné platobné potreby požadované v návrhu opravného 
rozpočtu č. 3/2014 (dodatočné platobné potreby vo výške 4 738 miliónov EUR), 
v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 (dodatočné zdroje vo výške 47 miliónov EUR 
potrebných do Fondu solidarity EÚ pre Taliansko, Grécko, Slovinsko a Chorvátsko) 
a v návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 (dodatočné zdroje vo výške 80 miliónov EUR 
potrebných do Fondu solidarity EÚ pre Chorvátsko, Bulharsko a Srbsko); 
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8. preto zdôrazňuje svoj zámer uskutočniť postup prijímania návrhu opravného rozpočtu č. 
6/2014 súbežne s rokovaniami o návrhoch opravných rozpočtov č. 2/2014, 3/2014, 
4/2014, 5/2014 a 7/2014; 

9. poukazuje na to, že v prípade prijatia návrhov opravných rozpočtov č. 2, 3, 4, 5, 6 
a 7/2014 v nezmenenej podobe by to znamenalo celkový kladný rozpočtový zostatok a 
celkové zníženie príspevkov členských štátov podľa výšky HND, aby sa zabezpečil 
dostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 na pokrytie existujúcich 
právnych záväzkov Únie; 

10. je pripravený schváliť pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 pod 
podmienkou, že Rada prijme bez zmeny návrh predložený Komisiou a prijme bez 
zmeny návrhy opravných rozpočtov č. 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014 a 7/2014;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom.


