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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 
2014, oddíl III – Komise
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie 
a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a zejména na článek 41 tohoto 
nařízení, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s 
konečnou platností dne 20. listopadu 20132, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20203,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním řízení4,

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, který Komise přijala dne 17. října 
2014 (COM(2014)0650),

– s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014, který Rada přijala dne ... a 
postoupila Evropskému parlamentu dne ... (0000/2014 – C8-0000/2014),

– s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0000/2014),

A. vzhledem k tomu, že předmětem návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je uvolnění 
prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve výši 79 726 440 EUR v 
prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s povodněmi, které zasáhly Srbsko a 
Chorvatsko v květnu 2014 a Bulharsko v červnu 2014;

B. vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je formálně zapsat 
tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2014, 

                                               
1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.
3 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
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1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, jak jej předložila Komise;

2. zdůrazňuje naléhavou potřebu uvolnit finanční pomoc z FSEU zemím postiženým touto 
přírodní katastrofou; 

3. poukazuje na to, že nedostatek prostředků na platby v  roce 2014, což byla hlavní 
příčina předložení NOR č. 3/2014 a doprovodného návrhu Komise na uvolnění rozpětí 
pro nepředvídané události, již předem vylučuje možnost nalézt zdroje pro opravný 
rozpočet č. 7/2014 pomocí převodu; 

4. připomíná, že přijetí opravného rozpočtu č. 2/2014 a opravného rozpočtu č. 6/2014 sníží 
podíl příspěvků HND z členských států do rozpočtu Unie celkem o 10 953 milionů 
EUR a že přijetí opravného rozpočtu č. 4/2014 dále sníží objem potřebných vlastních 
zdrojů o 2 433 milionů EUR, takže se plně kompenzují dodatečné potřeby prostředků na 
platby požadovaných v NOR č. 3/2014 (dalších 4 738 milionů EUR na prostředky na 
platby), NOR č. 5/2014 (další prostředky potřebné pro FSEU pro Itálii, Řecko, 
Slovinsko a Chorvatsko v částce 47 milionů EUR) a NOR č. 7/2014 (další prostředky 
potřebné pro FSEU pro Chorvatsko, Bulharsko a Srbsko v částce 80 milionů EUR); 

5. zdůrazňuje proto svůj záměr pokračovat v  postupu přijetí NOR č. 7/2014 souběžně s 
jednáními o NOR č. 2/2014, NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014 (včetně návrhu na změnu 
NOR č. 4/2014) , NOR č. 5/2014 a NOR č. 6/2014; 

6. poukazuje na to, že v případě že budou NOR č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7/2014 přijaty beze změn, 
bude to mít celkový pozitivní vliv na rozpočtový zůstatek a přinese to celkové snížení 
příspěvků HND z členských států, aby se zajistily dostatečné prostředky na platby na 
rok 2014 potřebné k pokrytí stávajících právních závazků Unie; 

7. je připraven schválit postoj Rady k na NOR č. 3/2014 za podmínky, že Komise schválí 
doprovodný návrh Komise beze změn a přijme beze změn NOR č. 2/2014, NOR č. 
3/2014, NOR č. 4/2014, NOR č. 5/2014 a NOR č. 6/2014;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.


