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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí na 
nepředvídané události podle bodu 14 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 
mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20201 (nařízení o VFR), 
a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení2, a zejména na bod 14 uvedené dohody,

– s ohledem na společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise týkající se prostředků na 
platby, které bylo přijato ve společných závěrech ze dne 12. listopadu 20133, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s 
konečnou platností dne 20. listopadu 2013,

– ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, který Komise přijala dne 15. dubna
2014 (COM(2014)0329),

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

A. vzhledem k tomu, že počátek víceletého finančního rámce 2014–2020 poznamenalo 
obrovské nahromadění neprovedených plateb, neboť na konci roku 2013 činily 
neproplacené faktury jen v politice soudržnosti přibližně 23,4 miliardy EUR a výše 
neuhrazených závazků dosahovala na konci roku 2013 výše 221,7 miliardy EUR, tj. 
o 41 miliard EUR více, než se původně předpokládalo v době schválení VFR na období 
2007–2013; vzhledem k tomu, že tato situace je nepřijatelná a vyžaduje okamžité přijetí 
opatření a využití mechanismů flexibility stanovených v nařízení o VFR, aby se 
neohrozilo provádění politik a programů EU jednomyslně schválených ve VFR, 
přičemž je rovněž nutné omezit požadavky na placení úroků za zpoždění plateb a 
zamezit zbytečnému rostoucímu ekonomickému tlaku na příjemce prostředků rozpočtu 
Unie a snížit jejich zranitelnost;

B. vzhledem k tomu, že se v rámci rozpočtových dohodovacích jednání týkajících se roku 

                                               
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Přijaté texty, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.
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2014 Parlament, Rada a Komise dohodly na tom, že s ohledem na potřebu zajistit řádné 
provádění plateb a zamezit jakémukoli nadměrnému přenosu neuhrazených závazků do 
rozpočtu na rok 2015 bude využito mechanismů flexibility obsažených v nařízení o 
VFR, především pak rozpětí na nepředvídané události;

C. vzhledem k tomu, že po zvážení veškerých finančních možností reakce na nepředvídané 
události Komise navrhla, aby byly uvolněny v plném rozsahu prostředky z rozpětí na 
nepředvídané události dostupné na doplnění prostředků na platby v souhrnném rozpočtu 
Unie na rozpočtový rok 2014 nad úroveň stropu plateb;

D. vzhledem k tomu, že toto uvolnění pravděpodobně trvale nevyřeší problém posledních 
let, kterým je nedostatek prostředků na platby a rostoucí objem neuhrazených závazků, 
ale pouze omezí přesun nehrazených faktur do dalšího roku, který se od roku 2010 
zvětšil o více než 50 %;

E. vzhledem k tomu, že financování tohoto uvolnění může mimochodem proběhnout za 
prakticky nulových nákladů pro vnitrostátní rozpočty z důvodu dalších neočekávaných 
dodatečných zdrojů v roce 2014;

1. schvaluje uvolnění rozpětí na nepředvídané události pro rok 2014, jak jej navrhla 
Komise;

2. zdůrazňuje, že využití tohoto nástroje stanoveného v článku 13 nařízení o VFR je 
dalším důkazem toho, že je naprosto nezbytné, aby se rozpočet Unie stal flexibilnějším;

3. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

4. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby 
zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události podle bodu 14 
interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20201, a zejména na článek 13 uvedeného 
nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení2, a zejména na bod 14 druhý pododstavec uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Článek 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 stanoví vytvoření rozpětí pro 
nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.

(2) V souladu s článkem 6 tohoto nařízení Komise vypočetla absolutní částku tohoto rozpětí 
pro nepředvídané události na rok 20143. 

(3) Po prozkoumání všech ostatních finančních možností reakce na nepředvídané okolnosti, 
které nastaly až poté, co byl v únoru 2013 poprvé stanoven strop plateb víceletého 
finančního rámce pro rok 2014, se jeví nezbytným uvolnit v plném rozsahu prostředky z 
rozpětí na nepředvídané události dostupné na doplnění prostředků na platby v 
souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 nad úroveň stropu plateb, 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se rozpětí pro 
nepředvídané události použije na poskytnutí částky 4 026 700 000 EUR na prostředky na 

                                               
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 20. prosince 2013 o technických úpravách finančního 

rámce pro rok 2014 podle vývoje HND (COM(2013)928).
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platby nad úroveň stropu plateb víceletého finančního rámce. 

Uvedená částka bude použita na doplnění plateb v podokruhu 1a (282 000 000 EUR), 
podokruhu 1b (3 394 700 000 EUR), okruhu 2 (100 000 000 EUR) a okruhu 4 (250 000 000).

Článek 2

Částka 4 026 700 000 EUR uvolněná z rozpětí na nepředvídané události na rozpočtový rok 
2014 se započte vůči rozpětím v rámci stropů plateb pro následující roky: 

a) 2018: 1 342 300 000 EUR
b) 2019: 1 342 200 000 EUR
c) 2020: 1 342 200 000 EUR

Článek 3

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda


