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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2014–20201, umožňuje uvolnění prostředků z nástroje 
pružnosti k financování přesně určených výdajů, které nebylo možno financovat v mezích 
stropů platných pro jeden nebo více okruhů víceletého finančního rámce. 

V souladu s článkem 11 nařízení Rady č. 1311/2013 a bodem 12 interinstitucionální dohody 
ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení2 a po posouzení všech 
možností pro přerozdělení prostředků v rámci podokruhu 1b Komise navrhuje uvolnění 
prostředků z nástroje pružnosti. Toto uvolnění se bude týkat částky 79 785 595 EUR nad 
úroveň stropu stanoveného pro podokruh 1b a je určena na doplnění financování v souhrnném 
rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 určeného na programy strukturálních fondů 
pro Kypr, jenž by měl na rok 2015 obdržet dodatečný příděl v celkové výši 100 000 000 EUR. 

Prostředky na platby, které mají pokrýt dodatečné prostředky na závazky pro Kypr uvolněné 
prostřednictvím nástroje pružnosti v letech 20143 a 2015, se odhadují na základě orientačních 
profilů plateb uvedených níže v tabulce: 

(v milionech EUR, v běžných cenách) 
Rok Prostředky na platby související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti 

pro Kypr v letech 2014 a 2015 
2015 11,3 
2016 43,7 
2017 73,9 
2018 40,2 

Celkem 169,1 

Přesné roční částky za období 2016–2018 budou stanoveny v návrhu rozpočtu na příslušný 
rok. Tyto částky se budou započítávat nad rámec ročního stropu víceletého finančního rámce 
pro prostředky na platby za účelem výpočtu nepřidělené rezervy a celkové rezervy pro platby. 

Komise připomíná oběma složkám rozpočtového orgánu, že k vyhlášení rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nesmí dojít později než ke zveřejnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie na rok 2015. 

                                                 
1 Úř. věst. L347, 20.12.2013, s. 884. 
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3 Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 19. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2013 

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti. 
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Návrh 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

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 řízení4, a zejména na bod 12 uvedené dohody, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

vzhledem k těmto důvodům:  

(1) Článek 11 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–20205, stanoví nástroj pružnosti s roční částkou až 471 milionů EUR 
(v cenách roku 2011). 

(2) Po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků v rámci podokruhu 1b se 
zdá být nutné uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby se v souhrnném rozpočtu 
Evropské unie na rozpočtový rok 2015 doplnilo financování nad úroveň stropu 
stanoveného pro podokruh 1b o částku 79 785 595 EUR, která se použije na 
financování programů strukturálních fondů pro Kypr s cílem poskytnout Kypru na 
rok 2015 dodatečný příděl ze strukturálních fondů v celkové výši 100 000 000 EUR. 

(3) Evropský parlament a Rada již na rok 2014 uvolnily prostředky z nástroje pružnosti 
rozhodnutím ze dne 20. listopadu 2013 za účelem financování programů 
strukturálních fondů pro Kypr ve výši 89 330 000 EUR pouze v prostředcích na 
závazky. 

(4) S ohledem na doplňkový charakter nástroje pružnosti, jehož prostředky se uvolňují 
nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci po posouzení všech 
možností pro přerozdělení prostředků, je nezbytné poskytnout dodatečné prostředky 
na platby, které mají pokrýt dodatečné prostředky na závazky pro Kypr ve dvou 
rozpočtových letech 2014 a 2015 na základě očekávaných profilů plateb, které se 
odhadují na 11,3 milionu EUR v roce 2015, na 43,7 milionu EUR v roce 2016, na 
73,9 milionu EUR v roce 2017 a na 40,2 milionu EUR v roce 2018. Roční částky pro 
každý rok z období 2016–2018 bude nutno potvrdit v příslušném návrhu rozpočtu, 
který během tohoto období předloží Komise, 

                                                 
4 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
5 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
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PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se uvolňují prostředky 
z nástroje pružnosti s cílem poskytnout částku 79 785 595 EUR v prostředcích na závazky 
v podokruhu 1b a částku 11 315 595 EUR v prostředcích na platby. 

Uvedená částka se použije na doplnění financování programů strukturálních fondů pro Kypr 
v rámci podokruhu 1b. 

Platby související s financováním programů strukturálních fondů pro Kypr prostřednictvím 
nástroje pružnosti v letech 2014 a 2015 budou na období 2016–2018 činit 157 800 000 EUR. 
Přesná roční částka bude stanovena v návrhu rozpočtu na příslušný rok, který předloží 
Komise.  

Článek 2 

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. 

V Bruselu dne 

Za Evropský parlament Za Radu 
předseda předseda 


