
P6_TA(2007)0603 

Využití nástroje pružnosti  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady o využití nástroje pružnosti  (KOM(2007)0786 – C6-

0450/2007 – 2007/2273(ACI)) 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0786 – C6–

0450/2007), 

- s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1, a zejména 

na bod 27 uvedené dohody, 

- s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o financování evropského programu 

družicové navigace (Galileo) na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 

2006 a víceletého finančního rámce 2007−20132, 

- s ohledem na první čtení návrhu rozpočtu na rok 2008,  

- s ohledem na výsledek dohodovacího řízení ze dne 23. listopadu 2007,  

- s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0499/2007), 

A. vzhledem k tomu, že rozpočtový orgán považuje za naprosto nezbytné řádně financovat 

programy GNSS, 

B. vzhledem k tomu, že v průběhu příprav rozpočtu na rok 2008 byly rostoucí potřeby v 

oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) důležitým bodem jednání, 

zejména v souvislosti s potřebou mobilizace nezbytných prostředků pro misi EU v 

Kosovu,  

C. vzhledem k tomu, že obě složky rozpočtového orgánu rozhodly v rámci dohodovacího 

řízení dne 23. listopadu 2007 o použití nástroje pružnosti a doplnění finančních 

prostředků rozpočtu na rok 2008 u následujících položek: 

- evropské programy GNSS (EGNOS−GALILEO) ve výši 200 milionů 

EUR; 

- SZBP ve výši 70 milionů EUR; 

1. konstatuje, že příslušné stropy okruhu 1A a okruhu 4 neumožňovaly dostatečné 

financování Galilea a SZBP v roce 2008; 

                                                 
1  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2  Přijaté texty, P6_TA(2007)0272. 



 

2. připomíná, že využití nástroje pružnosti bylo v rámci předchozího finančního výhledu na 

léta 2000−2006 požadováno šestkrát;  

3. vítá dohodu o použití nástroje pružnosti v celkové výši 270 milionů EUR ve prospěch 

programu GNSS a oblasti SZBP, která byla dosažena během dohodovacího řízení;  

4. zdůrazňuje společné úsilí, díky němuž byly zajištěny dostatečné prostředky pro nové 

a stávající mise SZBP/EBOP(Evropská bezpečnostní a obranná politika), zejména pro 

plánovanou policejní misi EU v Kosovu; 

5. připomíná však, že vnější akce obecně, a zejména pak akce v oblasti SZBP, nejsou 

v dlouhodobém horizontu s ohledem na již nyní určené potřeby dostatečně zajištěny; je 

přesvědčen, že financování SZBP provází strukturální problém a že je třeba nalézt pro 

budoucí roky víceleté řešení (jak dokazuje skutečnost, že jak v roce 2007, tak v roce 

2008, potřeby vysoce přesahovaly roční odhady provedené v době přijetí finančního 

rámce); uvítal by proto ze strany Komise a Rady návrhy vytyčující možné způsoby řešení; 

6. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

7. pověřuje svého předsedu, aby zajistil zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku 

Evropské unie; 

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi. 



PŘÍLOHA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

ze dne 18. prosince 2007 

o využití nástroje pružnosti  

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení1, a zejména na 

bod 27 uvedené dohody, 

 

s ohledem na návrh Komise, 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

 

Obě složky rozpočtového orgánu rozhodly v rámci dohodovacího řízení dne 23. listopadu 2007 

o použití nástroje pružnosti a doplnění finančních prostředků  rozpočtu na rok 2008 u 

následujících položek: 

- evropské programy GNSS (EGNOS−GALILEO) ve výši 200 milionů EUR; 

- společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) ve výši 70 milionů EUR. 

ROZHODLY TAKTO:  

Článek 1 

Využije se nástroj pružnosti, který v prostředcích na závazky poskytne do souhrnného rozpočtu 

Evropské unie na finanční rok 2008 (dále jen „rozpočet na rok 2008”) částku ve výši 270 

milionů EUR.  

 

Tato částka se použije na doplnění financování u následujících položek: 

- evropské programy GNSS (EGNOS-GALILEO) ve výši 200 milionů 

EUR, podle článku 06 02 10 programu Galileo v podokruhu 1a; 

- SZBP ve výši 70 milionů EUR, podle kapitoly 19 03 v okruhu 4. 

Článek 2 

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie současně s rozpočtem na rok 

2008.  

                                                 
1  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 



 

V Bruselu dne 18. prosince 2007 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda 

  

 

 


