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Opravný rozpočet č. 8/2008  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu opravného rozpočtu 

Evropské unie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 (15765/2008 – C6-0426/2008 – 

2008/2287(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu, 

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, a zejména 

články 37 a 38, 

- s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008 schválený 

s konečnou platností dne 13. prosince 20072, 

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

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení3, 

- s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2008 na 

rozpočtový rok 2008, který Komise předložila dne 6. října 2008 (KOM(2008)0619), 

- s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 8/2008 sestavený Radou dne 18. listopadu 

2008 (15765/2008 – C6-0426/2008), 

- s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0453/2008), 

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 

se týká pouze Evropského hospodářského a sociálního výboru a zahrnuje rozpočtové 

úpravy provedené v důsledku toho, že zvýšení platů a důchodů bylo nižší než to, které se 

použilo jako základ pro sestavení předběžného návrhu na rok 2008, 

B. vzhledem k tomu, že princip předkládání opravného rozpočtu aktualizujícího technické 

údaje, jež sloužily k sestavení rozpočtu, s cílem vrátit finanční prostředky daňovým 

poplatníkům, je chvályhodný, ačkoliv v tomto případě je možné, že náklady na tento 

proces bohužel přesáhnou výši vracených prostředků,  

1. bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2008, který snižuje rozpočet 

Evropského hospodářského a sociálního výboru na rok 2008 (náklady) o 318 262 EUR 

a jeho příjmy o 48 265 EUR; 

                                                 
1  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.  
2  Úř. věst. L 71, 14.3.2008. 
3  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 



2. schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 8/2008 beze změn; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

 

 

 


