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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí 
pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro 
uprchlíky v Turecku
(COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

– 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 tohoto 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 článek 14 této dohody,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s 
konečnou platností dne 27. listopadu 20193,

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2020, který Komise přijala dne 3. června 
2020 (COM(2020)0421),

– s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, který Rada přijala dne 24. 
června 2020 a následujícího dne postoupila Evropskému parlamentu (00000/2020 – C9-
0000/2020),

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-1250/2020),

A. vzhledem k tomu, že článek 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 stanoví 
vytvoření rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního 
důchodu Unie,

B. vzhledem k tomu, že Komise v souvislosti s financováním uvedeným v návrhu 
opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rok 2020 navrhla 
uvolnit prostředky z rozpětí pro nepředvídané události s cílem čelit naléhavé potřebě 
poskytnout humanitární pomoc uprchlíkům v Turecku zvýšením prostředků na závazky 
v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 4 
víceletého finančního rámce,

1. souhlasí s tím, aby byly z rozpětí pro nepředvídané události uvolněny nad rámec stropu 
prostředků v okruhu 4 (Globální Evropa) víceletého finančního rámce prostředky na 

1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Úř. věst. L 57, 27.2.2020.
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závazky ve výši 481 572 239 milionů EUR; 

2. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

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

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem 
pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování 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 řízení1, a zejména na článek 14 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Článkem 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/20132 bylo vytvořeno rozpětí pro 
nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie. 

(2) V souladu s článkem 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 Komise vypočetla 
absolutní výši tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 20203.

(3) Poté, co byly přezkoumány veškeré ostatní finanční možnosti reakce na nepředvídané 
události v rámci stropu závazků pro rok 2020 u okruhu 4 (Globální Evropa) víceletého 
finančního rámce, a vzhledem k tomu, že v roce 2020 nejsou za účelem reakce na 
takové okolnosti k dispozici žádné jiné zvláštní nástroje, je nezbytné za účelem řešení 
naléhavé potřeby poskytnutí humanitární pomoci uprchlíkům v Turecku uvolnit 
prostředky z rozpětí pro nepředvídané události zvýšením prostředků na závazky v 
souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 4 
víceletého finančního rámce.

(4) S ohledem na tuto velmi specifickou situaci je splněna podmínka krajnosti podle čl. 13 
odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(5) Toto rozhodnutí souvisí s finančními prostředky začleněnými do opravného rozpočtu č. 
5 k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rok 2020. Aby byla zajištěna soudržnost s 
tímto opravným rozpočtem, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 se nad rámec stropu závazků 
v okruhu 4 víceletého finančního rámce (Globální Evropa) uvolňují prostředky z rozpětí pro 
nepředvídané události ve výši 481 572 239 EUR, a to za účelem krytí prostředků na závazky.

1 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
2 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční 

rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884).
3 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 2. dubna 2020: Technická úprava v souvislosti se 

zvláštními nástroji pro rok 2020 (COM(2020)173).
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Článek 2
Celková částka 481 572 239 EUR uvedená v článku 1 se kompenzuje vůči rozpětím v rámci 
stropu závazků pro rozpočtový rok 2020 u těchto okruhů víceletého finančního rámce:

a) okruh 5 (Administrativa): 16 248 368 EUR;

b) Okruh 2 (Udržitelný růst: přírodní zdroje): 465 323 871 EUR.

Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne … [datum přijetí**].

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda

[** Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku.]
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INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
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