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Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0313/2012 

Usnesení Evropského parlamentu v zájmu dosažení kladného výsledku postupu 

schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 311 a 312 Smlouvy o fungování EU,  

– s ohledem na návrh a pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční 

rámec na období 2014–2020, jež předložila Komise dne 29. června 2011 a 6. července 

2012 (COM(2011)0398 a COM(2012)0388), 

– s ohledem na návrh interinstitucionální dohody ze dne 29. června 2011 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech , který předložila 

Komise (COM(2011)0403), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. června 2011 nazvané „Rozpočet – Evropa 2020“ 

(COM(2011)0500), 

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 27. dubna 2010 

o fungování interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení 

(KOM(2010)0185), 

– s ohledem na čl. 81 odst. 3 a čl. 157 odst. 4 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 312 odst. 2 Smlouvy o fungování EU (SFEU) Rada přijme 

zvláštním legislativním postupem nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, 

přičemž rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu; 

B. vzhledem k tomu, že podle článku 295 SFEU se Evropský parlament, Rada a Komise 

navzájem konzultují a vzájemnou dohodou upravují způsoby své spolupráce, a vzhledem 

k tomu, že za tímto účelem mohou uzavřít interinstitucionální dohodu s cílem zdokonalit 

fungování ročního rozpočtového procesu a spolupráci mezi orgány v rozpočtových 

záležitostech; 

C. vzhledem k tomu, že čl. 312 odst. 5 SFEU požaduje, aby Evropský parlament, Rada 
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a Komise činily všechna nezbytná opatření k usnadnění přijetí finančního rámce; 

D. vzhledem k tomu, že podle článku 311 Smlouvy o fungování EU si Unie zajistí prostředky 

nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik a její rozpočet je 

bez ohledu na jiné příjmy financován plně z vlastních zdrojů; 

E. vzhledem k tomu, že nyní bude nařízení o víceletém finančním rámci poprvé přijímáno na 

základě nových ustanovení Lisabonské smlouvy, což s sebou přináší nová ujednání 

o spolupráci mezi orgány, jejichž cílem je sladit účinné rozhodování s respektováním 

pravomocí, které vyplývají ze Smlouvy; 

F. vzhledem k tomu, že úřadující kyperské předsednictví má v úmyslu předložit na 

mimořádném zasedání Evropské rady v listopadu 2012 jednací osnovu, včetně výše 

stropů; 

G. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby EU disponovala jak rozpočtem, tak rozpočtovým 

postupem, které plně odrážejí transparentní a demokratickou podstatu parlamentního 

rozhodování a procesu parlamentní kontroly na základě dodržování zásad jednotnosti 

a univerzálnosti, což vyžaduje, aby se všechny příjmy a výdaje vykazovaly v plné výši 

bez jakýchkoli vzájemných zápočtů; 

Obecné úvahy 

1. je si plně vědom, že jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 probíhají 

ve velmi složitém ekonomickém kontextu, kdy členské státy vynakládají značné úsilí na 

fiskální korekce ve svých vnitrostátních rozpočtech, které požaduje Evropská unie, 

stabilizovat bankovní sektor a jednotnou měnu; trvá na tom, že Unie nesmí vytvářet další 

finanční zátěž pro daňové poplatníky a že rozpočet EU musí být součástí řešení, které 

Evropě umožní vymanit se ze současné krize tím, že se členským státům poskytne pomoc 

při společném a organizovaném zvládání současných strukturálních problémů, zejména 

ztráty konkurenceschopnosti a s ní spojeného růstu nezaměstnanosti; 

2. připomíná, že evropské veřejné výdaje nesmí být vyňaty ze značného úsilí členských států 

o to, aby dostaly pod kontrolu své veřejné výdaje; zdůrazňuje, že opatření přijatá 

v posledních letech na snížení ročního růstu prostředků na platby v evropském rozpočtu 

by proto měla být ve zbývajících letech tohoto VFR postupně posilována a že prostředky 

na platby by v průběhu příštího VFR neměly růst rychleji než inflace;  zastává proto 

názor, že prostředky na závazky v průběhu příštího VFR by neměly překročit úroveň roku 

2013, s mírou růstu pod mírou inflace; 

3. domnívá se nicméně, že nezbytnou podmínkou řádného a efektivního řízení fondů EU 

jsou vyvážené strukturální reformy na úrovni členských států i Unie;   

4. připomíná, že Evropská rada při několika příležitostech upozorňovala, že je nutné posílit 

správu hospodářských záležitostí v Evropě, a vyjádřila souhlas s cíli uvedenými ve 

strategii EU 2020 týkajícími se inteligentního, udržitelného a inkluzívního růstu, zejména 

pokud jde o podporu zaměstnanosti, zlepšování podmínek pro inovace, výzkum a vývoj 

a zvyšovat veřejné výdaje v této oblasti a splňovat cíle v oblasti změny klimatu 

a energetiky; 
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5. připomíná, že Evropská rada přijala v červnu 2012 Pakt pro růst a zaměstnanost, v němž 

poukazuje na pákový efekt rozpočtu EU při posilování růstu a zvyšování zaměstnanosti 

a klade zásadní důraz na skutečnost, že představuje prostředek, který napomůže celé 

Evropě překonat současnou hospodářskou a finanční krizi, a současně připomíná význam 

zdravých veřejných financí, strukturálních reforem a cílených investic pro udržitelný růst; 

 

6. připomíná, že veškerá makroekonomická opatření určená na finanční stabilizaci 

a strukturální reformy přijaté od roku 2008 doposud nevedla k překonání hospodářské 

a finanční krize; naléhá na členské státy, aby se nadále snažily řešit hluboce zakořeněné 

strukturální nedostatky, aby mohl být plně využit domácí potenciál udržitelného růstu; 

proto se domnívá, že má-li Evropa začít znovu růst a má-li se zvyšovat zaměstnanost, je 

zapotřebí dobře zacílený, efektivní rozpočet EU s cílem umožnit lepší koordinaci a zvýšit 

úsilí na úrovni členských států; 

7. připomíná, že podle článku 310 SFEU musí být rozpočet EU vyrovnaný co do příjmů 

a výdajů, a proto nesmí vytvářet deficit ani dluh;  

8. zdůrazňuje, že rozpočet EU musí být investičním rozpočtem zaměřeným na plnění jasně 

stanovených cílů; zdůrazňuje, že rozpočet EU se musí jednoznačně zaměřovat na 

výdajové oblasti, o nichž se ví, že mají jasnou a prokazatelnou přidanou hodnotu; 

9. připomíná, že provádění sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 bude vyžadovat 

investice orientované na budoucnost, a to jak na úrovni členských států, tak i Unie; 

zdůrazňuje nicméně, že navzdory probíhajícím investičním snahám má velký význam 

duální přístup založený na fiskální konsolidaci, která neohrožuje růst, spolu se snižováním 

veřejných deficitů a dluhů s podporou takovýchto investic;  

Výdajové aspekty 

10. připomíná, že coby investiční nástroj musí být rozpočet EU použit pro podporu 

strategických investic s evropskou přidanou hodnotou, které souvisí s přístupem 

zaměřeným na růst a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že příští VFR by měl odrážet 

cíle strategie Evropa 2020, a vynaložené finanční prostředky by měly být využity na 

"inteligentní růst", který zohlední koherentní a konzistentní dlouhodobý přístup 

k problémům, s nimiž se Unie potýká; je pevně přesvědčen o tom, že finanční prostředky 

EU musí být náležitě rozvrženy, aby mohly nastartovat a podpořit činnosti s jasnou 

přidanou hodnotou pro Unii a vytvářet synergie a doplňkovost s činnostmi členských států 

tím, že se zaměří na klíčové investice do budoucnosti;  

11. v této souvislosti znovu potvrzuje své stanovisko, že programy Unie v oblasti hospodářské 

soutěže, MSP a infrastruktur, které jsou jádrem strategie Evropa 2020 a jejichž přínos je 

znám, musí obdržet náležité finanční prostředky;  

12. zdůrazňuje význam výzkumu a inovací v procesu zrychlování přechodu ke 

konkurenceschopné a znalostní ekonomice; domnívá se, že příští VFR by měl poskytnout 

větší rozpočtové prostředky pro oblast vědy, výzkumu a inovací, přičemž by se měl 

zaměřit na prostředky pro oblasti, v nichž by EU mohla v budoucnu vytěžit výraznou 

dlouhodobou výhodu; bere v této souvislosti na vědomí Sapirovu zprávu, která jasně 

zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se Evropa přeměnila na ekonomiku založenou na 
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inovacích, má-li být překonáno současné pomalé tempo růstu; 

13. v návaznosti na to zdůrazňuje, že je zapotřebí zjednodušit, posílit, stimulovat a zajistit 

financování výzkumu a inovací v Unii, má-li být využito jejich silného 

konkurenceschopného přínosu pro znalostní ekonomiku a zároveň zohledněna rostoucí 

ekonomická síla rozvíjejících se ekonomik; 

14. konstatuje, že většina dostupných průzkumů ukazuje, že z investic do infrastruktury IKT 

plynou výrazně větší výhody, pokud jde o vytváření pracovních míst a dlouhodobý 

i krátkodobý růst, a to nejen díky budování infrastruktury samotné, ale i díky okamžitému, 

silnému a trvanlivému násobnému účinku posílené digitální kapacity v ekonomice, a to 

zejména v případě malých podniků; naléhavé vyzývá k tomu, aby bylo nejen vyvinuto 

maximální úsilí s cílem vyjasnit částky dostupné v rozpočtu EU, ale také učiněno 

maximum pro to, aby byly stávající fondy uzpůsobeny tak, aby napomáhaly většímu 

využívání IKT; 

15. opakuje, že jedním z hlavních cílů, které je třeba řešit zvláště naléhavě, musí být 

zjednodušení fondů a že kriticky významná budou kritéria excelence stejně jako 

omezování byrokracie a administrativních překážek, aby výzkumní pracovníci a malé 

a střední podniky měly snazší přístup k financování; 

16. domnívá se, že dobře formulovaná politika soudržnosti EU je strategickým nástrojem pro 

investice, růst a konkurenceschopnost, který může doplnit potřebné strukturální reformy; 

trvá na tom, že má-li se efektivně snižovat makroekonomická rovnováha v EU a přispívat 

k hospodářské, sociální a územní soudržnosti, musí být financování zaměřeno na regiony 

a členské státy, které je nejvíce potřebují, aby mohly všechny tyto regiony plně rozvinout 

svůj potenciál; 

17. připomíná svůj postoj, že vzhledem k širokému spektru úkolů, výzev a cílů, na které musí 

reagovat společná zemědělská politika (SZP), by částky přidělené na SZP v rozpočtovém 

roce 2013 měly být v průběhu příštího finančního programového období přiměřené cílům 

této politiky; zdůrazňuje význam finanční kázně a transparentnosti v rozpočtových 

výdajích; vyzývá k efektivnějšímu přidělování prostředků, zejména prostřednictvím 

spravedlivějšího rozdělování přímých plateb; zdůrazňuje, že důležitou úlohu zde hraje 

druhý pilíř SZP, který významně přispívá k investiční činnosti a vytváření pracovních míst 

ve venkovských oblastech a ke zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti 

zemědělského odvětví; 

18. uznává závažné problémy, jimž čelí mladí lidé v EU s ohledem na hospodářskou krizi; 

domnívá se, že zaměstnanost, vzdělávání včetně učňovského a odborného, mobilita 

a řešení problémů spojených s neodpovídajícími kvalifikacemi jsou otázkami, které mají 

strategický význam pro začlenění mladých lidí na trh práce, což přispěje k hospodářské 

obnově; trvá na tom, že tyto otázky musí být považovány za prioritní ve všech příslušných 

politikách financovaných z rozpočtu EU; 

19. zdůrazňuje význam obecného principu vytváření součinnosti mezi iniciativami 

navrženými na úrovni EU a na úrovni členských států, aby bylo zajištěno, že programy 

financované z rozpočtu EU nebudou zbytečně duplikovat financování ze strany členských 

států a že iniciativy EU budou doplňovat a zhodnocovat probíhající činnost členských 
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států;   

20. poukazuje na nové úkoly, které EU získala Smlouvami a které vyžadují vhodné a cílené 

financování, aby Unie mohla hrát svou úlohu globálního hráče a současně plnit již přijaté 

závazky, zejména pokud jde o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015; domnívá 

se, že rozvoj těchto úzkých vztahů se sousedními zeměmi by měl zůstat prioritou vnější 

činnosti Unie a že rozvojová pomoc EU by měla být zaměřena na ty země, které ji nejvíc 

potřebují, zejména na země v kritické situaci, a na oblasti, v nichž má pomoc EU největší 

dopad; 

Velké projekty 

21. zdůrazňuje strategický význam velkých infrastrukturních projektů, jako je Mezinárodní 

termonukleární experimentální reaktor (ITER), Galileo a Evropský program monitorování 

Země (GMES); trvá v této souvislosti na zásadě jednotnosti v rozpočtu EU, přičemž 

zdůrazňuje, že všechny politiky a programy EU by měly být zahrnuty do VFR, což 

přispěje k jeho transparentnosti, předvídatelnosti a odpovědnosti; 

22. je pevně přesvědčen, že financování velkých projektů by mělo být zabezpečeno 

prostřednictvím rozpočtu EU, ale zároveň by mělo být pevně vymezeno s cílem zamezit 

jakýmkoli možným překročením nákladů; 

23. vítá návrh Komise stanovit ve VFR maximální částku pro program Galileo, a tím pevně 

vymezit příděl rozpočtových prostředků pro tento projekt; domnívá se taktéž, že by měly 

být v tomto nařízení stanoveny maximální výše příspěvků z rozpočtu EU na projekty 

ITER a GMES;  

Racionálnější výdaje  

24. je pevně přesvědčen, že zásada evropské přidané hodnoty by měla být základním 

kamenem veškerých budoucích výdajů, které se musí také řídit zásadami účinnosti, 

účelnosti a optimálního zhodnocení vynaložených prostředků, přičemž musí být dodržena 

zásada subsidiarity, jak je vymezena v článku 5 SEU a zakotvena v protokolu 1 o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské unii; 

25. poznamenává, že podle této zásady má Unie právní povinnost nevyvíjet činnost, pokud 

cílů určitého návrhu mohou uspokojivě dosáhnout členské státy, buď na centrální úrovni, 

nebo na úrovni regionální a místní, a že by proto měly výdaje vždy být předmětem 

kontroly z hlediska subsidiarity; 

26. znovu opakuje, že dosažení evropské přidané hodnoty a zajištění řádného finančního 

řízení – účinnosti, účelnosti a hospodárnosti – by nyní ještě více než kdy jindy měly být 

hlavními zásadami rozpočtu EU a v co největší  možné míře kritériem excelence při 

posuzování programů, přičemž je třeba pečlivě dbát na rovnováhu dlouhodobých 

a krátkodobých přínosů; 

27. zdůrazňuje nutnost zajistit koherenci mezi předpisy pro jednotlivá odvětví a celkovým 

rámcem finančního nařízení a nalézt rovnováhu mezi zjednodušováním a řádným 

finančním řízením; vítá zjednodušený srovnávací přehled vydaný Komisí a potvrzuje 
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svoje odhodlání podporovat agendu pro zjednodušení víceletého finančního rámce; je 

přesvědčen o nutnosti dále snižovat administrativní zátěž kladenou na příjemce a vyzývá 

k tomu, aby vždy před přijetím závazných pravidel EU prováděny důkladné kontroly 

byrokratických postupů; 

28. domnívá se, že účelnost výdajů EU závisí na řádném politickém, regulačním 

a institucionálním rámci na všech úrovních; trvá na tom, že členské státy musí v souladu 

s čl. 310 odst. 5 a článkem 317 SFEU plnit rozpočet v souladu se zásadou řádného 

finančního řízení; připomíná členským státům, že mají právní povinnost zajistit, aby 

prostředky zapsané do rozpočtu byly využívány v souladu s touto zásadou, a že musí 

převzít svou část zodpovědnosti za zefektivnění financování EU;  

29. podporuje zavedení ustanovení o podmíněnosti (ex ante a ex post), která zajistí, aby 

financování EU, zejména v případě Fondu soudržnosti, strukturálních fondů, fondu pro 

rozvoj venkova a rybářského fondu, bylo lépe zacíleno na dosažení cílů strategie 

Evropa 2020; domnívá se, že by měla být snaha o efektivní posuzování dopadu s cílem 

monitorovat, zda jsou dodržena výše uvedená ustanovení o podmíněnosti ex ante, což 

znamená, že finanční prostředky nemusí být uvolněny, pokud nejsou splněna dohodnutá 

ustanovení a cíle podmíněnosti; je přesvědčen, že je-li jejich provádění založeno na zásadě 

posíleného partnerství spočívajícího ve větším zapojení místních a regionálních orgánů, 

mohla by tato ustanovení o podmíněnosti zlepšit legitimitu a účinnost podpory EU;  

30. je přesvědčen, že před vyplacením finančních prostředků by měla Komise jmenovat 

externí osoby, které mohou přispět svou specifickou odborností při posuzování investic do 

růstu, konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst; domnívá se, že bez dotčení 

jiných zdrojů by mohlo jít o osoby z akademického prostředí, kontrolních úřadů a orgánů 

veřejné správy a že jejich posudky by měly být předloženy ke zvážení Komisi 

a rozpočtovému orgánu; 

31. navrhuje, aby jako osvědčený postup předkládala Komise pravidelné zprávy s využitím 

zavedeného mechanismu podávání zpráv a tyto zprávy by poté projednával rozpočtový 

orgán s cílem zajistit, aby byly dostatečně splněny cíle financování EU;   

32. vítá trvale vyvíjené úsilí všech institucí EU zajistit, aby byly správní náklady neustále 

pevně pod kontrolou; naléhavě vyzývá všechny instituce, aby se všemožně snažily 

následovat příkladu Komise při hledání způsobů, jak zefektivnit využívání lidských zdrojů 

a ušetřit pracovní místa; je přesvědčen, že pokud si má EU zachovat v očích svých občanů 

důvěryhodnost, musí správní náklady – jako jedna z nejviditelnějších oblastí výdajů EU – 

odrážet vyvíjené úsilí členských států dostat veřejné výdaje na udržitelnější úroveň; 

33. je přesvědčen, že je třeba provést ještě důkladnější a efektivnější analýzu správního 

rozpočtu Unie, aby v něm byly využity nejmodernější technické trendy současnosti, nejen 

aby se v něm odrazil vývoj ve veřejné správě v členských státech, ale také aby projevil 

solidaritu s finanční situací mnoha lidí v celé EU; v této souvislosti poznamenává, že 

Parlament vynakládá značné částky na provozování externích kanceláří v členských 

státech, jejich smysluplnost je přitom vzhledem k zásadním revolučním pokrokům 

v komunikačních technologiích pochybná; 

34. je přesvědčen, že zvláště v době úsporných opatření prováděných v členských státech 
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musí EU projevit zodpovědnost a přijmout okamžitá, konkrétní opatření s cílem 

dohodnout se na tom, že Parlament bude mít jediné sídlo; 

Doba trvání 

35. zastává názor, že budoucí VFR by měly být zkráceny, aby se zvýšila flexibilita; 

konstatuje, že současná politika zažívá situaci, kdy částky byly stanoveny příliš dlouho 

předem a následné události mají nevyhnutelný dopad na rozpočtovou flexibilitu; v této 

souvislosti je toho názoru, že stanovení pětiletého období by dobu trvání VFR lépe sladilo 

s funkčním obdobím orgánů, čímž by byla posílena demokratická odpovědnost; 

Hodnocení v polovině období 

36. zdůrazňuje, že v nařízení o VFR je třeba zakotvit povinné provádění hodnocení v polovině 

období a stanovit pro tento účel zvláštní postup, včetně závazného harmonogramu, který 

zajistí plné zapojení příštího Parlamentu;  

Potřeba flexibilnějšího VFR 

37. je přesvědčen, že vzhledem k makroekonomickému prostředí a výzvám měnícího se světa 

a v zájmu zajištění lepšího a účelnějšího využívání stávajících finančních prostředků EU 

musí být příštímu VFR ponechána větší flexibilita, aby mohl odpovídajícím způsobem 

reagovat na měnící se situaci a priority a dodržet přitom výši prostředků na platby, na níž 

se dohodl rozpočtový orgán;  

Jednotnost rozpočtu 

38. připomíná, že rozpočet EU se vztahuje na všechny příjmy a výdaje plynoucí z rozhodnutí 

orgánů EU v mezích jejich pravomocí a že jednotlivě zohledňuje finanční operace Unie ve 

formě úvěrů, výpůjček a záruk; 

39. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby ve zvláštní příloze uvedly přehled – spolu s rozpisem 

podle jednotlivých členských států – rozpočtových a finančních závazků a záruk, jež 

v rámci nového evropského mechanismu stabilizace, jako je EFSF, ESM a jiné projekty 

související s „bankovní unií“; 

Vlastní zdroje 

40. poznamenává, že článek 311 SFEU stanoví, že rozpočet je financován plně z vlastních 

zdrojů; je přesvědčen, že současný systém je jak právně v pořádku, tak i v duchu 

Smlouvy; opakuje, že je proti legislativním návrhům, které předložila Komise dne 

29. června 2011, týkajícím se reformy systému vlastních zdrojů a obsahujícím návrhy 

daně z finančních transakcí a nového vlastního zdroje EU z DPH; 

41. opakuje svůj pevný postoj ve věci opravných mechanismů; zdůrazňuje, že návrhy změnit 

nebo zrušit současný systém nezískají podporu; vyzývá všechny zúčastněné strany, ale 

usilovaly o nalezení pragmatického řešení v těch oblastech VFR, v nichž lze dosáhnout 

konsenzu;  

42. vyzývá Radu, aby rychle pokročila v hledání jednomyslné dohody – jak je podle Smlouvy 



 

AM\916225CS.doc  PE493.633v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

jejím výsadním právem – na příjmové stránce rozpočtu; poznamenává v této souvislosti, 

že Parlament sice kromě konzultace nemá žádná z právních předpisů vyplývající práva ve 

vztahu k nařízení Rady, kterým se stanoví systém vlastních zdrojů, bude však v souladu 

s článkem 311 SFEU požádán o souhlas s nařízením Rady, kterým se stanoví prováděcí 

opatření; vyjadřuje pevné odhodlání dospět v této oblasti k urychlené dohodě s Radou, 

a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy;   

Interinstitucionální jednání 

43. zdůrazňuje, že v Parlamentu i Radě je k přijetí VFR zapotřebí velká většina, a poukazuje 

na to, že je nutné dodržet ustanovení čl. 312 odst. 5 SFEU, který požaduje, aby orgány 

přijaly „všechna nezbytná opatření k usnadnění přijetí [VFR]“; 

44. zdůrazňuje, že nyní to bude poprvé, kdy se nařízení o víceletém finančním rámci přijímá 

na základě nových ustanovení Lisabonské smlouvy, což s sebou přináší nová ujednání 

o spolupráci mezi orgány, která kombinují účinné rozhodování s respektováním 

příslušných pravomocí, které jsou právně zakotveny ve SFEU; 

45. vyjadřuje svoji připravenost zahájit s Radou zásadní diskuse o nařízení o víceletém 

finančním rámci i o interinstitucionální dohodě a žádá Radu, aby posílila své kontakty na 

všech úrovních a učinila tak s ohledem na zasedání Evropské rady, které se bude konat ve 

dnech 22. až 23. listopadu; 

46. konstatuje, že podle čl. 312 odst. 5 musí Parlament většinou svých členů vyjádřit souhlas 

s nařízením, které Rada přijímá jednomyslně; žádá proto orgány, aby se dohodly na 

pracovním postupu, který zamezí výskytu zbytečných rozpočtových krizí, které mohou 

mít velmi negativní dopady;    

47. znovu opakuje, že podle Smlouvy o fungování EU jsou Parlament a Rada legislativními 

orgány, kdežto Evropská rada úlohu legislativního orgánu nevykonává; zdůrazňuje, že 

jednání mezi Radou a Parlamentem o legislativních návrzích týkajících se víceletých 

programů probíhají v rámci řádného legislativního postupu; 

48. na závěr poukazuje na to, že pokud nebude víceletý finanční rámec přijat do konce roku 

2013, bude platnost stropů a dalších ustanovení odpovídajících roku 2013 prodloužena až 

do doby, než bude přijat nový víceletý finanční rámec; poukazuje nicméně na to, že 

u většiny z výdajových programů skončí platnost právního základ, takže Komise již 

nebude oprávněna přesouvat prostředky v rámci VFR; naznačuje, že v takovém případě by 

byl Parlament připraven dosáhnout s Radou a Komisí rychlé dohody, která přizpůsobí 

vnitřní strukturu víceletého finančního rámce tak, aby odrážela nové politické priority; 

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vládám 

a parlamentům členských států a také ostatním příslušným orgánům a institucím. 

Or. en 

 

 


