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Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny 

oddíly  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o postoji Rady k návrhu 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 

– 2013/2145(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

 

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy 

o založení Evropského společenství pro atomovou energii, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému 

vlastních zdrojů Evropských společenství1, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 

25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 

se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022, 

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

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení3 (IIA), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém 

finančním rámci na období 2014–20204, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o obecných pokynech pro přípravu 

rozpočtu na rok 2014 – oddíl III5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2013 o odhadu příjmů a výdajů Evropského 

parlamentu na rozpočtový rok 20146, 

– s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, který 

Komise přijala dne 28. června 2013 (COM(2013)0450), 

– s ohledem na doporučení k mandátu pro třístranné rozhovory o rozpočtu na rok 2014, 

která vydali koordinátoři výboru BUDG, 

– s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2014, který přijala Rada dne 2. září 2013 a postoupila Evropskému parlamentu dne 

11. září 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013), 

                                                 
1  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17. 
2  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 
3  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 
4  Přijaté texty, P7_TA(2013)0304. 
5  Přijaté texty, P7_TA(2013)0081. 
6  Přijaté texty, P7_TA(2013)0173. 



– s ohledem na návrh na změnu č. 1/2014 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2014, který předložila Komise dne 18. září 2013 (COM(2013)0644), 

– s ohledem na článek 75b jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A7-

0328/2013), 

Oddíl III  

Obecný přehled 

1. připomíná, že prioritami Parlamentu pro rozpočet na rok 2014 zůstávají udržitelný 

hospodářský růst, konkurenceschopnost, tvorba pracovních míst, boj proti 

nezaměstnanosti mladých a úloha EU ve světě; znovu proto opakuje, že podporuje 

politiky posilující boj proti nezaměstnanosti mladých, výzkum, vývoj a inovace, digitální 

agendu, konkurenceschopnost, malé a střední podniky, vzdělávání, odbornou přípravu, 

mobilitu a vnější pomoc; 

2. trvá na tom, že Komise a členské státy by měly vyvinout veškeré úsilí k zajištění toho, 

aby byl rozpočet EU vynakládán účelným způsobem a aby vše, co je z něj financováno, 

mělo jasnou evropskou přidanou hodnotu; členské státy by zejména měly mít ve všech 

oblastech, kde to je možné, rozdělené úkoly a měly by zvýšit svou spolupráci; 

3. připomíná, že je odhodlán zajistit dostatečnou a realistickou výši prostředků na závazky 

a prostředků na platby, aby bylo možné programy ve víceletém finančním rámci (dále jen 

"VFR") na období 2014–2020 zahájit s dostatečnými finančními prostředky a aby se tak 

předešlo zpoždění při jejich provádění, a dále je připraven zajistit úspěšné ukončení 

programů zahájených podle víceletého finančního rámce na období 2007–2013; 

4. vyslovuje proto politování nad tím, že Rada i letos zvolila svůj obvyklý přístup 

horizontálních škrtů v návrhu rozpočtu s cílem uměle snížit výši unijních zdrojů na rok 

2014 oproti návrh rozpočtu  celkově o 240 milionů EUR (tj. o 0,2 %) v prostředcích na 

závazky (prostředcích na závazky ) a o 1 061 milionů EUR (tj. o 0,8 %) v prostředcích na 

platby (prostředcích na platby), důsledkem čehož je značné snížení prostředků oproti 

rozpočtu na rok 2013 (včetně opravných rozpočtů č. 1 až 5) jak u závazků (-6 %), tak u 

plateb (-6,6 %); 

5. je překvapen tím, že Rada ve svém postoji nejen nezohlednila dohodu o VFR na období 

2014–2020, co se týče poskytnutí prostředků na programy Erasmus+, COSME a Horizont 

2020 v předstihu, ale i dále snížila prostředky na některé z těchto programů; 

6. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada ve všech okruzích provedla škrty 

v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby; připomíná, že škrty nejvíce postihly 

okruh 1a (-0,36 % v prostředcích na závazky  a -3,6 % v prostředcích na platby ve 

srovnání s návrhem rozpočtu ), okruh 4 (-0,21 % v prostředcích na závazky  a -2,5 % 

v prostředcích na platby ve srovnání s návrhem rozpočtu ) a okruh 5 (-1,78 % 

v prostředcích na závazky a prostředcích na platby ve srovnání s návrhem rozpočtu ); 

poznamenává, že okruhy 1a a 4 zahrnují programy a iniciativy, které mají zásadní 

význam pro splnění cílů strategie Evropa 2020 a programu EU v oblasti vnější politiky, 



a že se tyto plošné škrty dotknou iniciativ, jimž Parlament v těchto dvou oblastech 

přisuzuje prioritní význam; 

7. zdůrazňuje, že tyto škrty jsou v přímém rozporu s politickou dohodou o VFR týkající se 

poskytnutí prostředků v předstihu a také ignorují priority Parlamentu uvedené v jeho 

usnesení o obecných pokynech pro rozpočet na rok 2014 a doporučení k mandátu pro 

třístranné rozhovory o rozpočtu na rok 2014;  

8. odmítá argument Rady, že navržené škrty se týkají programů s neuspokojivým čerpáním 

prostředků nebo se slabými výsledky, neboť většinou postihly prováděcí kapacity nových 

víceletých programů, které ještě nebyly zahájeny; škrty Rady v prostředcích na platby 

mají většinou dopad také na dokončení programů, které vykazují nejen dobrou míru 

plnění nebo dokonce přečerpání prostředků (např. Společný strategický rámec pro 

výzkum a inovace, Galileo, Clo a Fiscalis v rámci okruhu 1a, ESF, EFRR a Fond 

soudržnosti v rámci okruhu 1b); zdůrazňuje, že takové škrty v prostředcích na platby 

naprosto ignorují víceletý charakter politik Unie a zejména politiky soudržnosti; 

upozorňuje na skutečnost, že 52 % prostředků na platby požadovaných v návrhu rozpočtu  

na rok 2014 je určeno na dokončení programů podle VFR na období 2007–2013; 

9. vyjadřuje politování nad škrty, které Rada svévolně navrhla ve správních a podpůrných 

položkách, z nichž je financováno provádění klíčových programů EU; domnívá se, že tyto 

škrty budou mít negativní dopad na úspěšné zahájení nových programů, neboť 

nedostatečné správní kapacity vážně ohrožují provádění politik EU; s politováním 

konstatuje, že členské státy mají sklon věnovat více pozornosti nepodstatným 

a absurdním krátkodobým úsporám než dlouhodobým výsledkům; obnovuje proto návrh 

rozpočtu ve všech položkách týkajících se podpůrných a správních výdajů, jež byly 

sníženy Radou; 

10. bere na vědomí návrh prohlášení o platbách, které Rada schválila ve svém postoji 

k návrhu rozpočtu na rok 2014; je však přesvědčen o tom, že nebude-li v podstatných 

bodech zlepšen, nemůže sloužit jako uspokojivá politická záruka dostatečné 

a odpovídající úrovně plateb v roce 2014; je odhodlán poskytnout záruky a zvrátit trend 

minulých let, kdy na konci každého roku exponenciálně narostla výše neprovedených 

plateb; vyzývá proto Radu, aby se připojila ke společnému politickému závazku použít 

všechny dostupné prostředky podle nařízení o VFR na období 2014 až 2020, včetně 

pohotovostní rezervy nebo revize stropu plateb, aby nebyly ohroženy nové programy, 

a současně snížit  výši neprovedených plateb na konci roku; 

11. vítá prohlášení některých členských států, podle nichž je třeba usilovat o lepší rovnováhu 

mezi závazky a platbami, aby se předešlo situaci, kdy Unie nemůže dostát svým 

zákonným závazkům; s úlevou konstatuje, že několik delegací v Radě ústně předneslo 

stejné připomínky, které Parlament opakovaně vznášel v průběhu předchozích 

rozpočtových procesů; 

12. nemůže akceptovat rozhodnutí Rady snížit prostředky na závazky a prostředky na platby; 

připomíná, že prostředky na závazky odrážejí politické priority Unie a jejich výše by měla 

být stanovena se zřetelem k dlouhodobé perspektivě a s ohledem na doby, kdy může být 

překonána hospodářská recese; zastává proto názor, že by prostředky na závazky měly být 

obecně obnoveny na úrovni návrhu rozpočtu; u vybraného počtu rozpočtových položek 

týkajících se programů, jež mají přímý přínos pro evropské občany a přispívají k plnění 

priorit Evropy 2020 – které mají zásadní význam pro růst a konkurenceschopnost Unie –, 



a také u programů, které představují evropské hodnoty a solidaritu za hranice však 

zamýšlí zvýšit prostředky na závazky mírně nad úroveň v návrhu rozpočtu ; 

13. stanoví proto celkovou výši prostředků na rok 2014 na 142 625 milionů EUR 

v prostředcích na závazky  a 136 077 milionů EUR v prostředcích na platby; 

14. žádá proto, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 274,2 milionu EUR 

v prostředcích na závazky; domnívá se, že nástroj pružnosti by měl v okruhu 1b posílit 

Fond evropské pomoci nejchudším osobám do doby, než legislativní orgán přijme 

konečné rozhodnutí o právním základu, který musí zohledňovat politickou dohodu o VFR 

ze dne 27. června 2013 ohledně celkového přídělu prostředků tomuto fondu, a poskytnout 

dodatečnou pomoc Kypru čerpanou ze strukturálních fondů v souladu s rozhodnutím hlav 

států a předsedů vlád na zasedání ve dnech 27. a 28. června 2013; domnívá se, že v 

okruhu 4 by měl nástroj pružnosti poskytnout dodatečnou podporu na humanitární pomoc 

na Blízkém východě; 

15. má v úmyslu zahájit zásadní diskusi o příjmové stránce v rámci ročního rozpočtového 

procesu, jelikož se jedná o nedílnou součást rozpočtu Unie a neměla by být oddělována 

od výdajů; zpochybňuje v této souvislosti odůvodněnost praxe, kdy si členské státy 

ponechávají 25 % tradičních vlastních zdrojů jako administrativní náklady, a vyzývá 

k přísnější kontrole využívání této částky; vyzývá k realističtějšímu zahrnutí očekávaných 

příjmů z pokut uložených Komisí společnostem, které porušují právní předpisy Unie 

v oblasti hospodářské soutěže, do rozpočtu a k další diskusi ohledně zapsání 

rozpočtového přebytku do rozpočtu tak, aby se předešlo složitému postupu, který je 

zvnějšku nesrozumitelný a spočívá v tom, že se přebytek vrátí členským státům formou 

snížení jejich příspěvků do rozpočtu stanovených na základě HND; 

Prostředky na platby 

16. vyjadřuje politování nad škrty u plateb provedenými Radou, které vedou ke snížení o 9,5 

miliardy EUR (9 500 milionů, tj. -6,6 %) ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 

2013 (včetně opravných rozpočtů č. 1 až 5); znovu opakuje, že Rada navzdory schválení 

nižšího VFR na období 2014–2020 a absolutní nutnosti dodržet minulé závazky stále 

slepě sledovala svoji tradiční strategii uměle škrtat výši plateb, aniž by zohlednila 

skutečné potřeby a relativně omezené výdaje v rámci sdíleného řízení s cílem zajistit 

zjevnou „návratnost investic“ členských států; 

17. poznamenává, že k tomu došlo navzdory vážné situaci v souvislosti s platbami již v roce 

2013, kdy na počátku září míra čerpání překračovala o 9 miliard EUR, resp. o 18 miliard 

EUR odpovídající číselné údaje ze stejného období v letech 2012 a 2011; zdůrazňuje, že 

takto dobrá a stále se zvyšující schopnost čerpat prostředky ukazuje, že programy Unie 

jsou v praxi skutečně úspěšné; je odhodlán zajistit, aby plnění dříve dohodnutých závazků 

nebylo narušeno umělými překážkami pro platby v rozpočtu; 

18. domnívá se, že zejména letos je strategie Rady spočívající v zachování umělé rezervy ve 

výši 1 miliardy EUR v rámci stropu pro platby na rok 2014 bezúčelná a nelze ji podložit 

žádnými logickými argumenty, zejména pak vzhledem k výši očekávaných přenosů 

neprovedených plateb na konci roku 2013;  

19. zdůrazňuje skutečnost, že postoj Rady nezohledňuje dramatický nedostatek prostředků na 

platby, zejména v oblasti politiky soudržnosti, a upozorňuje na skutečnost, že podle 



aktuálních prognóz (ze září 2013) členských států ohledně jejich žádostí o platby, jež mají 

být předloženy do konce roku 2013, prověřených a upravených Komisí se dá na konci 

roku 2013 očekávat přenos ve výši asi 20 miliardy EUR, i kdyby byla schválena druhá 

tranše opravného rozpočtu č. 2/2013 (návrh opravného rozpočtu č. 8/2013); v plné výši; 

připomíná, že oprávněné žádosti o platby přenesené z roku 2013 bude nutné odečíst od 

prostředků na platby, které jsou k dispozici na rok 2014, v důsledku čehož se sníží; 

zdůrazňuje, že to vytvoří silný tlak na rozpočet na rok 2014, a to nejen v souvislosti 

s bezprecedentní výší nevyřízených žádostí o platby, ale obecněji i v souvislosti se 

neprovedenými závazky;  

20. je překvapen tím, že některé škrty v platbách navrhované Radou se týkají programů 

Horizont 2020, COSME a ESF, což je přímém rozporu s duchem a zněním nedávné 

politické dohody o VFR, že některé prostředky na tyto programy budou letech 2014 

a 2015 poskytnuty v předstihu, a se závazkem orgánů, že budou na nejvyšší úrovni 

bojovat proti nezaměstnanosti mladých; dále připomíná, že část škrtů provedených Radou 

se týká položek, které byly posíleny v rámci dohody o první tranši opravného rozpočtu 

č. 2/2013; 

21. zásadně proto odmítá přístup Rady k platbám a mění její postoj týkající se plateb tak, aby 

bylo zajištěno, aby snížení stropu na rok 2014 oproti roku 2013 nepoškodilo řádné 

provádění a dokončení programů podle VFR na období 2007–2013 – maje na paměti, že 

v návrhu Komise se 52 % prostředků na platby týká neprovedených závazků –, ani 

zahájení nových programů;  

22. rozhodl obnovit návrh rozpočtu v prostředcích na platby v případě většiny položek, u 

nichž Rada provedla škrty; konstatuje, že navzdory zvýšení prostředků na platby u 

omezeného počtu bodů rozpočtu a několika snížením u jiných bodů rozpočtu neumožňuje 

strop plateb odpovídající financování priorit vybraných Parlamentem; po zvážení všech 

možností přerozdělení prostředků na platby tudíž navrhuje, aby byly uvolněny prostředky 

z nástroje pružnosti v platbách ve výši 211 milionů EUR za účelem financování 

humanitární pomoci;  

23. doufá, že interinstitucionální schůzka ohledně plateb, která se uskutečnila dne 26. září 

2013, pomůže Parlamentu a Radě shodnout se na tomto společném politickém závazku 

a nalézt během dohodovacího jednání o rozpočtu společné stanovisko, aniž by se pouštěly 

do zbytečných debat o rozsahu a kvalitě číselných údajů předložených Komisí, čímž 

připraví půdu pro řešení jakéhokoli nedostatku prostředků během plnění rozpočtu na rok 

2014; 

24. vítá skutečnost, že Komise schválila návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (druhá tranše 

opravného rozpočtu č. 2/2013), který poskytuje další 3,9 miliardy EUR na neprovedené 

platby z roku 2013 a je jednou z podmínek pro to, aby bylo nařízení o VFR předloženo 

k hlasování; vyzývá Radu, aby jej urychleně schválila v plném rozsahu; připomíná postoj, 

který zaujal ve svém usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o VFR, a sice, 

že Parlament neodsouhlasí nařízení o VFR, ani nepřijme rozpočet na rok 2014, dokud 

Rada nepřijme návrh opravného rozpočtu č. 8/2013, který se týká druhé tranše opravného 

rozpočtu č. 2/2013; 

Okruh 1a 



25. znovu připomíná skutečnost, že již prostředky v okruhu 1a uvedené v návrhu rozpočtu  

vykazovaly – nepočítáme-li v to rozsáhlé infrastrukturní projekty – snížení o 1,1 miliardy 

EUR ve srovnání s rozpočtem na rok 2013; vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada 

kromě toho rozhodla bez ohledu na všechny nedávné politické závazky ve prospěch cílů 

tohoto okruhu, které přijaly hlavy států a předsedové vlád, dále snížit závazky v okruhu 

1a oproti návrhu rozpočtu o 60 milionů EUR;  

26. zdůrazňuje, že část škrtů provedených Radou se týká zejména programů, které Evropská 

rada označila za strategické pro růst a hospodářské oživení, jmenovitě programů Horizont 

2020 (-43,7 milionu EUR) a COSME (-0,5 milionu EUR); vyjadřuje politování nad 

skutečností, že tyto škrty jsou ve zjevném rozporu s duchem a zněním politické dohody 

o VFR, která obsahuje ustanovení o zajištění zvláštní flexibility v zájmu řešení 

nezaměstnanosti mladých a posílení výzkumu; 

27. znovu potvrzuje svou podporu programům EU v oblasti výzkumu, konkurenceschopnosti, 

podnikání, inovací a sociálního začlenění, které jsou jádrem strategie Evropa 2020; je 

tudíž toho názoru, že je nutné obnovit všechny položky, v nichž Rada provedla škrty, aby 

se tento okruh dále neoslaboval; dále je rozhodnut předběžně vyčlenit prostředky pro 

vybraný počet položek v určitých prioritních oblastech, jako je Horizont 2020, COSME a 

Erasmus+, což nepředstavuje navýšení, neboť celková částka pro tyto programy 

v průběhu VFR 2014-2020 se nemění, a navýšit prostředky pro digitální agendu, dopravní 

politiku, sociální dialog, EURES, nástroj mikrofinancování Progress a sociální podnikání, 

zvláštní výroční akce a kvalitu evropské statistiky; 

28. zahrnuje do svého čtení politickou dohodu o VFR týkající se předběžného poskytnutí 

prostředků na rok 2014, a to 212,2 milionu EUR na program Horizont 2020 (106,1 

milionu EUR na Evropskou radu pro výzkum a 106,1 milionu EUR na akci „Marie Curie-

Skłodowská“), 31,7 milionu EUR na program COSME a 137,5 milionu EUR na program 

Erasmus+, tj. celkem 381,4 milionu EUR; 

29. podporuje rovněž odpovídající odložené čerpání prostředků ve výši 381,4 milionu EUR 

v souladu s politickou dohodou o VFR a návrhem Komise na změnu č. 1/2014, čímž se 

prostředky na projekt ITER sníží o 212,2 milionu EUR a prostředky na energetické sítě 

nástroje pro propojení Evropy o 169,2 milionu EUR, přičemž druhý z těchto škrtů již byl 

zahrnut do návrhu rozpočtu , i když byl původně zamýšlen na jiný účel; 

30. domnívá se, že v některých oblastech by měly být provedeny cílené škrty nebo by jejich 

prostředky měly být zapsány do rezervy; konkrétně by se jednalo o komunikaci ohledně 

hospodářské a měnové unie na jedné straně (-2 miliony EUR) a účetní výkaznictví 

a audity na straně druhé (prostředky by měly být zapsány do rezervy, dokud nedojde 

k dohodě o příslušném programu Unie); 

31. zahrnuje do svého čtení výsledky legislativních jednání v podobě, v jaké jsou známy 

v této fázi; zejména se rozhodl v rámci programu Horizont 2020 vytvořit několik nových 

položek, v nichž bude zapsáno p.m., a podporuje nové položky, třebaže se zápisem p.m, 

navržené Komisí v návrhu na změnu č. 1/2014; očekává, že Komise předloží komplexní 

návrh, jak sladit návrh rozpočtu s novými právními základy všech dotčených programů 

v rámci dohodovacího řízení o rozpočtu na rok 2014, přičemž převezme a doplní položky 

schválené Parlamentem; 



32. podporuje vytvoření zvláštní podpoložky v rámci programu Erasmus+ s cílem zajistit 

odpovídající transparentnost jeho opatření zaměřených na mládež a 11,5 % původního 

přídělu na program Erasmus+ převádí ve prospěch této položky věnované mládeži; ruší 

podpoložku, kterou vytvořila Rada k zajištění provozních grantů pro národní agentury; 

33. rozhodl se, že v oblasti sociálního dialogu se vrátí k nomenklatuře předchozího 

programového období; rozděluje proto tuto položku a její prostředky na tři oddělené 

podpoložky, jak tomu bylo v minulosti;  

34. poznamenává, že poté, co v Parlamentu proběhlo příslušné čtení, zůstává v okruhu 1a 

rozpětí ve výši [65 446 000 EUR];  

Okruh 1b 

35. konstatuje, že zatímco závazky jsou prakticky nedotčené (pouze -3,3 milionu EUR), 

snížila Rada ještě více výši plateb (-202,2 milionu EUR neboli -0,4 % ve srovnání 

s návrhem rozpočtu ), což se dotklo cíle Investice pro růst a zaměstnanost (-114,151 

milionu EUR neboli -0,23 %) a cíle Evropská územní spolupráce (-84,805 milionu EUR 

neboli -6,19 %) a jen uměle zvýšilo rozpětí o 3,3 milionu EUR; 

36. zdůrazňuje, že škrty nejvíce postihly EFRR a Fond soudržnosti (EFRR: -125,155 milionu 

EUR, Fond soudržnosti: -44,312 milionu EUR, zatímco u ESF došlo ke snížení o 32,788 

milionu EUR); vyjadřuje značné politování nad tím, že 69,33 % celkových škrtů 

v platbách se týká prostředků na dokončení programů z předchozích období (tj. 98,7 

milionu EUR); 

37. lituje, že Komise vzala za základ předběžného financování úroveň, která byla dohodnuta 

na zasedání Evropské rady v únoru 2013, přičemž tato otázka je předmětem probíhajících 

interinstitucionálních odvětvových jednání, v kteréžto věci má Parlament právo 

spolurozhodování, a vzniká tak riziko, že již bude předem nadiktován výsledek těchto 

jednání; připomíná, že předběžné financování má zásadní význam, protože členské státy 

a regiony potřebují na začátku daného období dostatečné finanční prostředky k tomu, aby 

mohly investovat do projektů, které podpoří úsilí o překonání současné hospodářské 

a finanční krize; v tomto ohledu opakuje postoj Výboru pro regionální rozvoj Parlamentu, 

že se rozhodl pro stejné výše předběžného financování jako v současném období, jelikož 

krize stále trvá; 

38. připomíná, že v okruhu 1b je největší část současných neprovedených závazků; je velmi 

znepokojen tím, že nezaplacené účty v rámci politiky soudržnosti dosáhnou na konci roku 

2013 asi 20 miliard EUR, takže vznikne vysoký schodek, jejž bude nutné odečíst od 

prostředků na platby, které jsou k dispozici na rok 2014 pro dokončení stávajících 

a zahájení nových programů, čímž se tyto prostředky na platby sníží; zdůrazňuje, že 

současný nedostatek prostředků na platby je hlavní příčinou nebývale vysokých 

neprovedených závazků, zejména v posledních letech VFR na období 2007 až 2013; 

39. odmítá proto škrty provedené Radou v okruhu 1b; domnívá se, že by vedly k mnohem 

vážnějšímu nedostatku prostředků na platby, než se očekává, a znemožnily by proplatit již 

vynaložené prostředky členských států a regionů, které na to jako příjemci mají nárok, 

což by mělo vážné důsledky zvláště pro ty členské státy, které se potýkají se 

ekonomickými, sociálními a finančními obtížemi; 



40. rozhodl se obnovit návrh rozpočtu v závazcích a platbách u všech rozpočtových položek, 

u nichž Rada provedla v tomto okruhu škrty, a zvýšit prostředky na závazky v několika 

položkách nad rámec návrhu rozpočtu , většinou v souladu s návrhem Komise na změnu 

č. 1/2014, čímž na rok 2014 získá pro Kypr prostředky ze strukturálních fondů v celkové 

výši 100 milionů EUR v současných cenách;  

41. připomíná cíl stanovený pro snížení chudoby ve strategii Evropa 2020 – snížení počtu 

osob, jimž hrozí chudoba a sociální vyloučení, o minimálně 20 milionů; dále připomíná 

politickou dohodu o VFR, v níž se stanoví, že budou přijata opatření k dodatečnému 

zvýšení prostředků až o 1 miliardu EUR (navíc k již schválené částce 2,5 miliardy EUR) 

na celé období 2014–2020 pro Fond evropské pomoci nejchudším osobám; rozhodl se 

proto posílit tento fond tím, že mu poskytne prostředky na závazky v celkové výši 500 

milionů EUR, které budou určeny na akce podporující sociální soudržnost a zmírňující 

nejhorší formy chudoby v Unii; 

42. vytváří dvě rozpočtové položky určené na technickou pomoc strategiím Unie pro oblast 

Baltského moře, čímž uznává její úspěšné provádění v současném programovém období, 

a poprvé i pro podunajské makroregiony (s částkou 2,5 milionu EUR v prostředcích na 

závazky a v prostředcích na platby pro každou ze strategií); 

43. vítá dohodu o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mládeže, které bylo dosaženo v rámci 

jednání o VFR 2014–2020; domnívá se, že k zajištění jejího okamžitého spuštění je 

nezbytná odpovídající úroveň financování, má-li se vyřešit nebývale vysoká 

nezaměstnanost mladých lidí; schvaluje proto, aby byly na tuto iniciativu v předstihu 

i následně poskytnuty prostředky, jakož i odpovídající následné poskytnutí prostředků 

z Evropské územní spolupráce v souladu s návrhem Komise; znovu opakuje, že počínaje 

rokem 2016 budou nutné další prostředky, aby se zajistila efektivita a udržitelnost této 

iniciativy; 

44. schvaluje, aby kromě existujících rozpočtových položek byly pro všech pět strukturálních 

fondů vytvořeny nové rozpočtové položky určené na technickou pomoc se zápisem p.m. 

a příslušnými poznámkami k rozpočtu, aby se vyhovělo žádostem členských států, jak je 

uvedeno v návrhu Komise na změnu č. 1/2014; očekává, že se tak zlepší provádění 

nových programů na úrovni členských států; 

45. vyjadřuje politování nad tím, že Parlament nemá v tomto okruhu žádný manévrovací 

prostor, znovu opakuje své přesvědčení, že politická dohoda o VFR je závazná pro 

všechny orgány a že by měly být uvolněny prostředky z nástrojů pružnosti stanovené 

touto dohodou, aby se zajistilo včasné zahájení jeho priorit a nezbytné finanční prostředky 

na tyto priority;  

Okruh 2 

46. konstatuje, že ačkoliv okruh 2 byl škrty provedenými Radou postižen nejméně, 

u některých programů došlo ke snížení prostředků, a to zejména u programu LIFE+, který 

je pro Parlament prioritou (-4,07 % v prostředcích na platby); 

47. obnovuje návrh rozpočtu ve všech položkách, u kterých Rada provedla škrty, a zvyšuje 

prostředky na závazky u projektu Ovoce do škol o 28 milionů EUR, aby byly jeho 

prostředky sladěny s politickou dohodou z června 2013 ohledně nové společné 

zemědělské politiky na období 2014–2020; 



48. schvaluje vytvoření nových zvláštních rozpočtových položek se zápisem p.m. pro 

technickou pomoc ve prospěch Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

a Evropského námořního a rybářského fondu, jak je uvedeno v návrhu Komise na změnu 

č. 1/2014; 

Okruh 3 

49. připomíná, že okruh 3, ačkoliv je nejmenším okruhem VFR z hlediska přidělených 

finančních prostředků, pokrývá otázky, které jsou pro občany Unie zásadně důležité; 

50. bere na vědomí škrty v tomto okruhu, které již navrhla Komise v návrhu rozpočtu; 

vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada provedla další škrty u prostředků na 

závazky ve výši 5,2 milionu EUR (-0,24 % ve srovnání s návrhem rozpočtu ) i 

u prostředků na platby ve výši 10 milionů EUR (-0,60 % ve srovnání s návrhem rozpočtu 

);  

51. má v úmyslu obnovit návrh rozpočtu ve všech položkách, aby bylo zajištěno řádné 

provádění programů a akcí v tomto okruhu; 

52. znovu opakuje, že Parlament neustále důrazně podporuje odpovídající financování 

programů zaměřených na práva, občany, kulturu a sdělovací prostředky, které vykazují 

vysokou míru plnění a zjevný pákový efekt a efekt přelévání a které prokazatelně 

přinášejí jasnou  evropskou přidanou hodnotu, neboť podporují přeshraniční spolupráci a 

aktivní občanství; je velmi znepokojen navrhovanými škrty u programů a akcí v těchto 

oblastech; navrhuje zvýšení objemu prostředků nad rámec návrhu rozpočtu  u několika 

rozpočtových položek ve prospěch podprogramů v oblasti kultury a sdělovacích 

prostředků, programů Evropa pro občany a Práva a občanství a opatření v multimediální 

oblasti (celkem zvýšení o 11,3 milionu EUR v prostředcích na závazky );  

53. připomíná, že rozpočet EU je vystaven vícero rizikům, jako jsou podvody s DPH, 

pašování, padělání a korupce, která většinou souvisejí s organizovaným zločinem; žádá, 

aby byl boj proti podvodům v EU a organizované přeshraniční trestné činnosti jasně 

stanoven jako priorita, a aby tedy byly posíleny příslušné subjekty a agentury, které se 

účinně zasazují o zákaz a potírání těchto hrozeb a jejich podpůrných zločineckých 

struktur; 

54. zdůrazňuje, že by měla být posílena solidarita mezi členskými státy v oblasti azylu 

a migrace a že v tomto ohledu by měl rozpočet EU odrážet jednoznačné odhodlání, včetně 

odpovídajícího příspěvku ze strany členských států; 

55. bere na vědomí nízké rozpětí, které v tomto okruhu ponechává malý manévrovací prostor 

pro případ neočekávaných situací; 

Okruh 4 

56. vyjadřuje politování nad škrty provedenými Radou v okruhu 4 (-0,21 % v prostředcích na 

závazky a -2,5 % v prostředcích na platby), který byl již jedním z okruhů nejvíce 

postižených snižováním prostředků v návrhu rozpočtu  (-12,5 % v prostředcích na 

závazky  a -8,2 % v prostředcích na platby) ve srovnání s úrovní v roce 2013; znovu 

opakuje, že ačkoliv okruh 4 představuje méně než 6 % celkového rozpočtu Unie, je 

odrazem angažovanosti EU v zahraničí; 



57. domnívá se, že v tomto ohledu je nanejvýš důležité zlepšit spolupráci, posílit koordinaci 

a rozvíjet součinnost s programy a projekty členských států EU ve třetích zemích s cílem 

zvýšit efektivitu vnější činnosti EU a vypořádat se se stávajícími rozpočtovými 

omezeními; 

58. považuje škrty provedené Radou v prioritních položkách Parlamentu za nepřijatelné 

a navrhuje obnovit návrh rozpočtu v položkách snížených Radou a dokonce jít nad rámec 

návrhu rozpočtu v prostředcích na závazky v případě některých položek strategického 

významu pro vnější vztahy EU, a to v celkové výši 233 milionů EUR (humanitární 

pomoc, evropský nástroj sousedství, nástroj pro rozvojovou spolupráci, nástroj 

předvstupní pomoci, nástroj stability a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva); 

vyzývá v této souvislosti ke zvýšení prostředků na geografické a tematické oblasti v rámci 

nástroje pro rozvojovou spolupráci, abychom se přiblížili ke splnění rozvojových cílů 

tisíciletí; 

59. je přesvědčen o tom, že k účinnému provádění evropské politiky sousedství musí být 

zajištěna větší podpora partnerským zemím, jež se zavázaly, že vybudují demokratickou 

společnost a provedou reformy; bere na vědomí současnou obtížnou politickou situaci 

v některých partnerských zemích; domnívá se, že je třeba více podpořit také budování 

důvěry a další opatření přispívající k bezpečnosti a prevenci a řešení konfliktů;  

60. připomíná význam transparentnosti jako jedné z nejdůležitějších rozpočtových zásad; 

vyzývá proto k rozdělení položky pro zvláštní zástupce Evropské unie, aby byl získán 

lepší přehled o prostředcích přidělených jednotlivým zvláštním zástupcům EU; navrhuje 

zcela převést rozpočtové položky pro zvláštní zástupce EU do rozpočtu Evropské služby 

pro vnější činnost (ESVČ); 

61. nesouhlasí s návrhem Komise, aby se geografické a tematické položky rozdělily na 

položku pro snižování chudoby a udržitelný rozvoj a na položku pro otázky správy 

a řízení, jelikož tato nová nomenklatura nerozlišuje mezi cíli a prostředky v rámci 

rozvojové politiky; navrhuje proto aktualizovanou nomenklaturu, která lépe odráží 

potřeby rozvojové politiky; 

62. navrhuje uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve výši 50 milionů EUR za účelem 

financování skutečných potřeb příspěvku Unie k mírovému procesu na Blízkém východě; 

znovu proto opakuje, že podporuje dlouhodobé programování a dostatečné finanční 

prostředky na pomoc agentuře OSN pro pomoc a práci UNRWA, Palestině a mírovému 

procesu; zdůrazňuje, že je důležité poskytnout agentuře UNRWA nezbytné prostředky k 

tomu, aby mohla poskytovat základní služby, jimiž ji pověřilo Valné shromáždění OSN, 

a zajistit bezpečnost a životní potřeby uprchlíků s ohledem na nestabilitu v regionu;  

63. zastává názor, že v zájmu transparentnosti a efektivnosti pomoci by měla být politika 

přímé rozpočtové podpory kriticky zhodnocena a že by měla být zlepšena úroveň auditů; 

zdůrazňuje, že v případech podvodů či zneužívání by EU měla finanční pomoc zastavit; 

64. požaduje zvýšení prostředků na platby pro rezervu na pomoc při mimořádných událostech 

(+147 milionů EUR), aby se neopakovala situace, kdy Komise nemůže včas reagovat na 

vznikající humanitární krize; 

Okruh 5 



65. je překvapen škrty provedenými Radou v okruhu 5 v celkové výši 153,283 milionu EUR 

v závazcích a platbách (-1,8 % ve srovnání s návrhem rozpočtu ), přičemž k největším 

škrtům došlo v oblasti důchodů a evropských škol (-5,2 milionu EUR, -3,2 %) a u výdajů 

souvisejících s úředníky a dočasnými zaměstnanci podle jednotlivých oblastí politik (-

69,7 milionu EUR neboli -3,5 %); 

66. poznamenává, že Komise ve svém návrhu rozpočtu již v zásadě zahrnula úspory, které 

přinese nový služební řád, a 1% snížení počtu pracovních míst, na kterém se dohodly 

orgány; 

67. považuje další škrty provedené Radou ve správních výdajích za neoprávněné a domnívá 

se, že neberou ohled na zákonné a smluvní povinnosti a nové pravomoci a úkoly Unie; 

konstatuje, že „vyřazení částek souvisejících s úpravou platů za roky 2011 a 2012“ by 

mohlo ještě více destabilizovat rozpočet Unie; 

68. poznamenává zejména, že pokud Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) 

v roce 2014 rozhodne v otázce úpravy důchodů a platů ze dne 1. července 2012 ve 

prospěch Komise, nebude v rámci stropu okruhu 5 dostatečné rozpětí k řešení této 

nepředvídané situace; konstatuje tudíž, že Rada nedosáhla cíle, který si při přijímání 

svého postoje stanovila; 

69. obnovuje proto návrh rozpočtu ve všech položkách týkajících se správních a podpůrných 

výdajů a ve všech položkách v okruhu 5, v nichž Rada provedla škrty, s výjimkou 

položky Odměny a příspěvky v oddíle III, která se snižuje o 1,2 milionu EUR, aby byl 

pokryt příspěvek Evropské agentury pro chemické látky k financování evropských škol 

typu II; 

70. rozhodl se ponechat v rezervě část prostředků, dokud od Komise neobdrží příslušné 

informace o decentralizovaných agenturách a zprávách o řízení vnější pomoci; 

71. rozděluje položku pro výdaje Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 

na úředníky a dočasné zaměstnance, aby odpovídala rozšířenému mandátu a větší 

nezávislosti sekretariátu dozorčího výboru OLAF podle nového nařízení o OLAF1; 

Agentury 

72. obecně souhlasí s odhady rozpočtových potřeb agentur vypracovanými Komisí; 

konstatuje, že Komise již výrazně snížila původní žádosti většiny agentur; 

73. domnívá se proto, že jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, by ohrozily řádné 

fungování agentur a znemožnily by jim plnit úkoly, kterými je pověřil legislativní orgán; 

odmítá horizontální přístup Rady při škrtání prostředků agenturám, jejichž potřeby je 

nutno posuzovat případ od případu;  

                                                 

1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 

11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 
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74. nemůže však akceptovat přístup Komise k zaměstnancům, podle něhož mají být plány 

pracovních míst agentur nejen sníženy o 1 % na základě politické dohody o VFR, která 

platí pro všechny orgány a instituce, ale mají rovněž přispět dalším 1 % do „fondu 

pracovních míst určených k převodu“; 

75. zdůrazňuje, že dohodnuté snížení počtu zaměstnanců musí být založeno na stávajících 

zaměstnancích a úkolech k referenčnímu datu 31. prosince 2012 a že jakékoliv nové 

úkoly stávajících agentur nebo zřízení nových agentur musí provázet poskytnutí dalších 

zdrojů; 

76. mění tudíž plány pracovních míst většiny agentur tak, aby v nich bylo uplatněno 

dohodnuté snížení o 1 %; nečiní tak ovšem u agentur, které již ve své původní žádosti 

uplatnily snížení o 1+1 %; znovu však opakuje, že toto dodatečné snížení o 1 % musí být 

zohledněno v rozpočtu na rok 2015, aby se všem agenturám dostalo rovného zacházení; 

77. zdůrazňuje další úkoly, kterými již byly pověřeny evropské orgány dohledu, a rovněž 

budoucí úkoly obsažené v legislativních návrzích, které je teprve třeba schválit a které 

budou vyžadovat odpovídající zvýšení rozpočtových prostředků, aby tyto orgány plnily 

svou roli v oblasti dohledu uspokojivě; připomíná svůj postoj, že evropské orgány 

dohledu potřebují samostatné rozpočtové položky a měly by se stát finančně nezávislými 

na orgánech členských států, které tvoří jejich základnu; 

78. rozhodl se zvýšit prostředky v rozpočtu na rok 2014 pro tři agentury zajišťující finanční 

dohled; je přesvědčen, že tyto prostředky by měly odrážet potřebu plnit požadované 

úkoly, neboť ve snaze o překonání současné finanční a hospodářské krize, která ve velké 

míře souvisí se stabilitou finančního sektoru, se přijímá stále více nařízení, rozhodnutí a 

směrnic; 

79. rozhodl se rovněž zvýšit prostředky pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost a 

několik agentur v okruhu 3 s ohledem na další úkoly, které jim byly svěřeny (Frontex, 

Europol, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Evropská 

agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů a Evropský podpůrný úřad 

pro otázky azylu); zvyšuje prostředky pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, 

jelikož Komise ve svém návrhu rozpočtu zohlednila účelově vázané příjmy, což by 

neměla v případě agentur, které jsou financovány převážně z poplatků; předjímá možný 

vstup 4. železničního balíčku v platnost tím, že do rezervy zapisuje další prostředky pro 

Evropskou agenturu pro železnice; 

80. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí spolu s členskými státy, které však nejeví přílišnou 

ochotu, identifikovat agentury, jež by mohly být sloučeny nebo alespoň přemístěny tak, 

aby sdílely budovy nebo některé administrativní funkce;   

81. dále očekává od Komise, že poté, co Parlament a Rada ukončí legislativní postup, kterým 

se rozšiřuje mandát určité agentury, předloží nový finanční výkaz; je si vědom toho, že 

takové rozšíření může vyžadovat dodatečné zdroje, na nichž se budou muset shodnout 

oba orgány; 

Pilotní projekty a přípravné akce (PP a PA) 

82. poté, co provedl důkladnou analýzu předložených návrhů pilotních projektů a přípravných 

akcí – pokud jde o míru úspěšnosti těch, které již probíhají, a o vyřazení iniciativ, na které 



se již vztahují existující právní základy, a s plným zohledněním stanoviska Komise, která 

posoudila proveditelnost projektů –, se rozhodl přijmout kompromisní soubor, který tvoří 

omezený počet PP a PA, a to i s ohledem na omezená rozpětí, která jsou k dispozici; 

Ostatní oddíly 

83. domnívá se, že rozpočet každého orgánu či instituce Unie by vzhledem ke svému 

zvláštnímu cíli a situaci měl být posuzován individuálně, neměla by být uplatňována 

paušální řešení pro všechny, nýbrž by měl být zohledněn konkrétní stupeň vývoje, 

provozní úkoly, cíle řízení, potřeby zaměstnanců a politiky v oblasti budov u každého 

orgánu; 

84. trvá na tom, že Parlament a Rada by sice měly podporovat veškeré možné úspory a 

zvýšení efektivity vyplývající z neustálého posuzování probíhajících a nových úkolů, 

měly by však také stanovit dostatečnou výši prostředků, aby bylo zajištěno hladké 

fungování orgánů a institucí, dodržování vnitřních i vnějších právních závazků a 

poskytování vysoce profesionální veřejné služby občanům Unie; 

85. je znepokojen tím, že Rada v návrhu rozpočtu na rok 2014 škrtla úpravu platů 

zaměstnanců ve výši 1,7 % za roky 2011 a 2012 v těch orgánech a institucích, které 

zohlednily roční dopad těchto úprav ve svých odhadech rozpočtu, zejména vzhledem 

k očekávanému rozhodnutí Soudního dvora; znovu zapisuje tyto výdaje do rozpočtu na 

rok 2014 jako opatření řádného a obezřetného finančního řízení; je rovněž znepokojen 

rostoucím objemem neuhrazených plateb a úroků z nich, které by orgány a instituce 

musely zaplatit, a konstatuje, že Rada nepočítala s žádnými prostředky v rámci 

preventivních opatření;  

86. je proto hluboce znepokojen skutečností, že v okruhu 5 a v dílčím stropu pro správní 

výdaje téměř neexistuje rozpětí pro platby a rozpětí pro závazky je nedostatečné; 

připomíná, že podle článku 203 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou správní výdaje 

nerozlišenými prostředky, a proto je rozhodující nižší z obou stropů; znovu opakuje, že 

mohou být zapotřebí další prostředky na platby na pokrytí nezaplacených úprav platů, a 

varuje, že také v případě závazků může být problém s rozpětím;  

87. požaduje opravný rozpočet, který by pokryl nahromaděné opožděné platby a příslušnou 

úpravu platů, pokud Soudní dvůr rozhodne ve prospěch úpravy platů předepsané 

služebním řádem; poznamenává, že v důsledku přijetí služebního řádu nastanou určité 

další drobné úspory, které se dosud nepromítly v návrhu rozpočtu; bere na vědomí přesné 

podrobnosti návrhu Komise na změnu č. 2/2014 (COM(2013)0719); vyzývá Radu, aby 

tento návrh na změnu zohlednila v rozpočtovém procesu pro rok 2014; 

88. vítá úsilí orgánů a institucí o nalezení úspor všude, kde je to možné, aniž by tím byla 

ohrožena kvalita jejich služeb; vítá zvýšenou interinstitucionální spolupráci, např. 

probíhající jednání mezi Parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a 

Výborem regionů o posílení jejich politických propojení, dosažení větší efektivity a 

podnícení mobility zaměstnanců tak, aby byly podpořeny základní funkce příslušných 

orgánů a institucí;  

Oddíl I – Evropský parlament 

Obecný rámec 



89. připomíná, že při přijímání odhadu příjmů a výdajů na rok 2014 trval na potřebě vysoké 

míry rozpočtové odpovědnosti, kontroly a sebekázně a dalšího úsilí o provedení změn, 

úspor a strukturálních reforem s cílem udržet zvýšení rozpočtu blíže míře inflace; 

90. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení dlouhodobých úspor v rozpočtu EU se musí Evropský 

parlament a Rada zabývat nutností sestavit časový plán pro zavedení jediného sídla, jak se 

uvádí v jeho předchozích usneseních, zejména v usneseních ze dne 23. října 2012 o 

postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – 

všechny oddíly1 a ze dne 6. února 2013 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2014 – 

ostatní oddíly kromě Komise2 a v rozhodnutí ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria 

za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský 

parlament3;  

91. vítá dohodu, které bylo dosaženo na dohodovacím jednání dne 24. září 2013 mezi 

předsednictvem a Rozpočtovým výborem; poukazuje na to, že celková výše jeho rozpočtu 

na rok 2014 činí 1 783 976 098 EUR a představuje tak čisté snížení o 29 168 108 EUR 

oproti předběžnému odhadu příjmů a výdajů ze dne 26. února 2013; 

92. poukazuje na to, že jeho rozpočet na rok 2014 o 1,9 % převyšuje rozpočet na rok 2013; 

poznamenává, že náklady na přistoupení Chorvatska představují 0,17 % a jednorázové 

náklady na změnu volebního období představují 2,1 % tohoto zvýšení; zdůrazňuje, že 

navzdory nevyhnutelným nákladům spojeným se změnou volebního období po volbách 

do EP v roce 2014 dochází v provozním rozpočtu k čistému snížení o 0,37 % s dalším 

snížením o očekávanou míru inflace;  

93. zdůrazňuje, že do jeho rozpočtu byly zahrnuty prostředky na částečné pokrytí 

nadcházející úpravy platů za roky 2011 a 2012 s ohledem na očekávané rozhodnutí 

Soudního dvora; je hluboce znepokojen jednáním Rady, která ve svém vlastním rozpočtu 

nepočítá s takovými prostředky a neponechala v rozpočtech ostatních orgánů a institucí 

prostředky, které tam preventivně zahrnuly na částečné pokrytí rozpočtových důsledků, 

které by mohly vyplývat z očekávaného rozhodnutí Soudního dvora; poznamenává, že 

čisté snížení provozního rozpočtu Parlamentu v roce 2014 o 0,37 % by bylo ještě o 1,3 % 

nižší, pokud by Parlament preventivně nezahrnul do svého rozpočtu prostředky na pokrytí 

nadcházející úpravy platů za roky 2011 a 2012 pro případ příslušného rozhodnutí 

Soudního dvora; 

94. schvaluje následující změny odhadu příjmů a výdajů: 

– zohlednění dopadu přijetí nového služebního řádu a s tím souvisejících změn 

v plánu pracovních míst; 

– zohlednění úspor vyplývajících z nahrazení budovy PRES budovou GEOS 

v Lucemburku; 

– snížení prostředků na Dům evropských dějin díky příspěvku Komise na provozní 

náklady a díky vnitřním úsporám; 

                                                 
1  Přijaté texty, P7_TA(2012)0359. 
2  Přijaté texty, P7_TA(2013)0048. 
3  Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s.1. 



– zahrnutí úspor vyplývajících z uplatňování pracovních metod spočívajících v tom, 

že Parlament bude fungovat „bez papíru“ (bez vytištěných dokumentů); 

– převod správy důchodů poslanců podle statutu poslanců do zvláštní rozpočtové 

položky v oddíle III, stejně jako je tomu u důchodů úředníků; 

– vybavení nového GŘ pro služby parlamentního výzkumu lidskými a finančními 

zdroji poté, co se podaří úspěšně uzavřít dohodu o spolupráci s Evropským 

hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů; 

Společná pracovní skupina 

95. vítá pokračování práce společné pracovní skupiny předsednictva a Rozpočtového výboru 

pro rozpočet Parlamentu, která prokázala svůj význam v procesu reformy jakožto 

platforma pro diskusi a identifikaci možných rezerv, pokud jde o zefektivnění činnosti, 

které vyváží nezbytné investice do zvýšení efektivnosti Parlamentu; 

96. připomíná, že tato pracovní skupina v minulosti úspěšně vymezila strategie, jak 

dosáhnout úspor u cestovních výdajů poslanců; 

97. trvá na tom, že reformy iniciované při rozpravách této pracovní skupiny, jako je 

interinstitucionální spolupráce s Výborem regionů a Evropským hospodářským a 

sociálním výborem, opatření k provedení projektu „bezpapírového“ Parlamentu a 

zavedení elektronických schůzí, efektivnější struktura pracovního režimu Parlamentu, 

externí zajišťování plateb a zavedení nového softwaru pro řízení lidských zdrojů – by 

měly pokračovat, aby došlo ke skutečnému zvýšení efektivity a uvolnění zdrojů ke 

zlepšení nezávislého odborného poradenství pro poslance a ke zlepšení schopnosti 

Parlamentu vykonávat kontrolu; 

Reforma služebního řádu 

98. konstatuje, že změny služebního řádu, na kterých se dohodl Parlament s Radou 

prostřednictvím řádného legislativního postupu, zahrnují novou metodu valorizace platů 

zaměstnanců a zmrazení úprav platů u všech orgánů a institucí, včetně Parlamentu, v roce 

2013 a 2014, což v rozpočtu Parlamentu na rok 2014 vytváří úspory ve výši 14,5 milionu 

EUR; 

99. dále bere na vědomí, že další reformy služebního řádu, např. změny pravidel upravujících 

roční cestovní výdaje úředníků, přinesou další úspory ve výši 2,8 milionu EUR navíc 

k 0,8 milionu EUR ušetřeným v důsledku úprav v kariérním postupu zaměstnanců a 

rychlosti povyšování a vytvoření nové funkční skupiny SC; 

100. konstatuje, že návrh Komise na snížení celkového počtu zaměstnanců o 1 % ročně povede 

v případě Parlamentu ke zrušení 67 pracovních míst v plánu pracovních míst na rok 2014; 

bere na vědomí sdělení generálního tajemníka předsednictvu ze dne 2. září 2013, v němž 

se generální tajemník vůbec nezmiňuje o otázce rovnováhy mezi politickou a 

administrativní podporou pro poslance; poznamenává, že politické skupiny mají již od 

roku zmrazeny personální zdroje a že jejich potřeby byly pokryty ve dvou předchozích 

rozpočtových rocích pouze zčásti; trvá na tom, že celkový stav zaměstnanců v politických 

skupinách v roce 2014 a v letech následujících by neměl být nižší než stav současný; 



101. znovu opakuje svůj požadavek vyjádřený v usnesení ze dne 17. dubna 2013, aby byl 

Rozpočtovému výboru předložen časový plán provádění revidovaného služebního řádu 

vzhledem k tomu, že jednání mezi Parlamentem a Radou již dospěla k dohodě na reformě 

služebního řádu; 

Spolupráce s poradními výbory 

102. vítá probíhající jednání mezi Parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním 

výborem a Výborem regionů, z něhož má vzejít dohoda o interinstitucionální spolupráci s 

cílem prohloubit spolupráci; 

103. zdůrazňuje, že odhadované změny plánů pracovních míst Parlamentu, Evropského 

hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů vyplývající z právě projednávané 

dohody o interinstitucionální spolupráci bezprostředně souvisejí s definitivním uzavřením 

dané politické dohody, jsou jím tudíž podmíněny; je toho názoru, že výsledkem této 

spolupráce může být postupné přesunutí kvalifikovaných zaměstnanců z překladatelských 

služeb obou výborů do nového GŘ pro služby parlamentního výzkumu (včetně 

příslušného navýšení jeho plánu pracovních míst) v počtu až 80 míst na základě 

dobrovolnosti a souběžné zrušení odpovídajícího počtu míst v plánu pracovních míst 

obou výborů v roce následujícím po tomto přesunu zaměstnanců; 

Rezerva na nepředvídané události 

104. rozhodl se, že vzhledem k tomu, že v rámci ročního rozpočtového postupu pro rok 2014 

nelze s dostatečnou přesností určit zahájení ani rychlost tohoto přesunu zaměstnanců, 

přidá částku 0,7 milionu EUR do položky na platy Parlamentu a zároveň zapíše 

odpovídající částku prostředků v položkách na platy v rozpočtech obou výborů do rezervy 

do doby, než bude známo, jako se situace kolem přesunu zaměstnanců vyvine; 

vyrozumívá, že z rezervy na nepředvídané události by bylo možno v krajním případě 

převést do položky na platy prostředky ve výši až 3,3 milionu EUR, a to na základě 

rozhodnutí příslušného výboru Parlamentu; očekává, že oba poradní výbory sníží 

odpovídajícím způsobem prostředky ve svých rozpočtech podle toho, jak se vyvine 

situace s přesunem zaměstnanců a s výchozí politickou dohodou s Parlamentem;  

Převod poslaneckých důchodů 

105. je přesvědčen, že správa důchodů bývalých poslanců není součástí každodenních 

provozních úkolů Parlamentu a že potenciální nárůst výdajů na důchody snižuje 

transparentnost rozpočtu; podporuje proto převod správy tří druhů důchodů – starobního, 

invalidního a pozůstalostního –, jež spadají pod statut poslanců, do oddílu III rozpočtu 

Unie, zároveň však bude dál poskytovat poslancům poradenství v otázkách týkajících se 

důchodů; poukazuje na to, že soustředění správy důchodů do jednoho orgánu přispívá 

k administrativní efektivitě;  

106. poznamenává, že je zapotřebí koherentní přístup při poskytování informací o evropských 

volbách v roce 2014; podporuje proto propagační kampaň s cílem zvýšit voličskou účast 

ve volbách v roce 2014, šíření informací o datu konání voleb a zvyšování informovanosti 

občanů Unie tak, že budou seznámeni se svými volebními právy a s tím, jak Unie 

ovlivňuje jejich každodenní život, a to ve všech jazycích Unie; je přesvědčen, že by mělo 

být provedeno následné vyhodnocení komunikační strategie před volbami v roce 2009 a v 

roce 2014; 



Další úspory 

107. domnívá se, že v současné složité ekonomické situaci je nutno vyvinout veškeré úsilí a 

důkladně zkoumat rozpočty orgánů a institucí s cílem nalézt možné úspory zaváděním 

více postupů, které nesnižují kvalitu práce poslanců; připomíná, že mezi viditelné projevy 

zdrženlivosti patří to, že příspěvky na služební cesty zaměstnanců nebyly valorizovány od 

roku 2007 a že náhrady a příspěvky poslanců zůstávají až do konce stávajícího volebního 

období na úrovni roku 2011; dále vítá zmrazení všech náhrad a příspěvků poslanců do 

konce roku 2014;  

108. rozhodl se v tomto duchu snížit výdaje Parlamentu oproti návrhu rozpočtu na rok 2014 

o 9 658 000 EUR; 

109. ve snaze o zdrženlivost snižuje prostředky na vysílání delegací, a tudíž i celkový počet 

delegací poslanců, ještě více než při škrtech, o kterých bylo rozhodnuto a které byly 

provedeny v posledních dvou letech;  

Oddíly IV až X 

110. chválí všechny ostatní orgány a instituce za úspory a zvýšení efektivity, které již zahrnuly 

do svých návrhů rozpočtů; v souladu se zásadou obezřetného a řádného finančního řízení 

zapisuje zpět do jejich rozpočtů prostředky na úpravu platů za roky 2011 a 2012 s ohledem 

na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci; 

Oddíl IV – Soudní dvůr 

111. znovu upravuje standardní snížení na 3 % a znovu zapisuje prostředky ve výši 1,43 milionu 

EUR s cílem umožnit plné využití plánu pracovních míst Soudního dvora a zajistit, aby 

Soudní dvůr dokázal odpovídajícím způsobem zvládnout stále rostoucí pracovní zátěž; 

112. zvyšuje položky na platy Soudního dvora nad rámec návrhu rozpočtu, aby byly v rozpočtu 

prostředky na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012, které původně nebyly 

v odhadu příjmů a výdajů Soudního dvora zapsány; 

Oddíl V – Účetní dvůr 

113. obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 

2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení 

rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci; 

114. vyjadřuje obzvláštní uspokojení nad tím, že Účetní dvůr byl zdrženlivý a nalezl ve svém 

návrhu rozpočtu interní rezervy v možnostech fungovat efektivněji; 

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor 

115. obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 

2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení 

rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci; 

116. vítá probíhající jednání mezi Parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním 

výborem o dohodě o spolupráci a vybízí k jejich úspěšnému završení; zapisuje do rezervy 

část prostředků na platy, dokud nebude podepsána dohoda o spolupráci s Parlamentem a 



nedojde k eventuálnímu postupnému přesunu až 48 zaměstnanců, přičemž v plánu 

pracovních míst bude uvedena hvězdička označující, že tato pracovní místa budou 

zrušena v roce následujícím po dokončení přesunu zaměstnanců, pokud se podaří uzavřít 

konečnou dohodu; 

Oddíl VII – Výbor regionů 

117. obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 

2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení 

rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci; 

118. vítá probíhající jednání mezi Parlamentem a Výborem regionů o dohodě o spolupráci a 

vybízí k jejich úspěšnému završení; zapisuje do rezervy část prostředků na platy, dokud 

nebude tato dohoda o spolupráci podepsána a nedojde k eventuálnímu postupnému 

přesunu až 32 zaměstnanců, přičemž v plánu pracovních míst bude uvedena hvězdička 

označující, že tato pracovní místa budou zrušena v roce následujícím po dokončení 

přesunu zaměstnanců, pokud se podaří uzavřít konečnou dohodu; 

119. obnovuje výši prostředků z návrhu rozpočtu v položkách na cesty pro členy, aby bylo 

zajištěno, že úroveň politické činnosti nebude omezena; 

120. bere na vědomí, že skupina evropských konzervativců a reformistů (ECR) vytvořila ve 

Výboru regionů novou politickou skupinu; připomíná, že každá politická skupina má 

nárok na administrativní podporu úměrně své velikosti, aby měla potřebné podmínky pro 

to, aby se mohla podílet na politických činnostech výboru; 

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv 

121. obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 

2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení 

rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci; 

122. uznává odůvodněnost přístupu evropského veřejného ochránce práv, který chce vzhledem 

k tomu, že jeho úřad je poměrně malou institucí, provést 5% snížení stavu zaměstnanců 

v průběhu pěti let podle svého vlastního harmonogramu;  

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů 

123. obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 

2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení 

rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci; 

124. uznává odůvodněnost přístupu evropského inspektora ochrany údajů, který chce 

vzhledem k tomu, že jeho úřad je poměrně malou institucí, provést 5% snížení stavu 

zaměstnanců v průběhu pěti let podle svého vlastního harmonogramu;  

Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost 

125. obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 

2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení 

rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci; 



126. znovu upravuje standardní snížení na 5,3 % (znovu zapisuje prostředky ve výši zhruba 0,4 

milionu EUR) v ústředí a na 2,7 % v delegacích (0,5 milionu EUR) s cílem zohlednit 

pokrok v přijímání pracovníků za účelem pokrytí provozních potřeb; 

127. zvyšuje prostředky na bezpečnost o 5,4 milionu EUR na zabezpečené systémy a sítě IT a 

o 0,6 milionu EUR na smluvní zaměstnance; 

128. uznává snahu ESVČ vyhovět požadavku parlamentního Výboru pro zahraniční věci, aby 

byli zvláštní zástupci EU a jejich zaměstnanci začleněni do rozpočtu a institucionální 

struktury ESVČ; poznamenává, že pro možný přesun lidských a finančních zdrojů 

z Komise do rozpočtu ESVČ musí být nalezeno spolu s Komisí a Radou kompromisní 

řešení a mimoto musí být přijat odpovídající právní základ; navrhuje posílení rozpočtu a 

plánu pracovních míst ESVČ; 

 

o 

o     o 

129. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným 

orgánům a institucím a vnitrostátním parlamentům. 



PŘÍLOHA I 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

Lhůty pro rozpočtový proces v roce 2014 a postupy pro fungování dohodovacího výboru 

 

A. Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly na následujících nejdůležitějších lhůtách 

pro rozpočtový proces 2014: 

1. Rada se bude snažit přijmout svůj postoj a předat jej Evropskému parlamentu do 11. září 

2013, aby usnadnila včasnou dohodu s Evropským parlamentem; 

2. Rozpočtový výbor Evropského parlamentu bude o změnách k postoji Rady hlasovat 

nejpozději koncem 41. týdne (začátek října); 

3. Trialog bude svolán na 16. října 2013 odpoledne před čtením v Evropském parlamentu; 

4. Evropský parlament bude hlasovat o svém čtení na plenárním zasedání v průběhu 43. 

týdne;  

5. Dohodovací období začne dne 24. října 2013; v souladu s ustanoveními čl. 314 odst. 4 

písm. c) SFEU vyprší lhůta pro dohodovací řízení dne 13. listopadu 2013; 

6. Dohodovací výbor zasedne dne 4. listopadu 2013 odpoledne, kdy jeho zasedání uspořádá 

Evropský parlament, a dne 11. listopadu 2013, kdy jeho zasedání uspořádá Rada; 

zasedání dohodovacího výboru budou připravena trialogy; trialog je plánován na 7. 

listopadu 2013 dopoledne; během třítýdenního dohodovacího období mohou být svolány 

další trialogy. 

B. Evropský parlament, Rada a Komise se také dohodly na postupech pro fungování 

dohodovacího výboru uvedených v příloze, které budou platit, dokud nevstoupí v platnost 

nová IID. 



PŘÍLOHA II 

 

 

Postupy pro fungování dohodovacího výboru pro rozpočtový proces v roce 2014 

 

1. Pokud Evropský parlament odhlasuje změny v postoji Rady, předseda nebo předsedkyně 

Rady vezme na stejném plenárním zasedání na vědomí rozdíly v postojích obou orgánů a 

sdělí předsedovi Evropského parlamentu svůj souhlas s okamžitým svoláním 

dohodovacího výboru. Dopis obsahující svolání dohodovacího výboru bude zaslán ve 

stejný den, kdy proběhlo plenární hlasování, a dohodovací období začne následující den. 

Lhůta dvaceti jednoho dne se vypočítá podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71, kterým 

se určují pravidla pro lhůty, data a termíny. 

2. Pokud nebude Rada moci souhlasit se všemi změnami odhlasovanými Evropským 

parlamentem, potvrdí svůj postoj dopisem zaslaným před datem, na které je plánováno 

první zasedání dohodovacího výboru uvedené v bodě A.6 společného prohlášení. V 

takovém případě bude dohodovací výbor postupovat za podmínek uvedených v níže 

uvedených odstavcích. 

3. Dohodovacímu výboru bude poskytnuta společná řada dokumentů (vstupní dokumenty) 

srovnávajících různé fáze rozpočtového procesu1. Bude zahrnovat číselné údaje v 

jednotlivých položkách2, celkové částky podle okruhů finančních rámců a srovnávací 

dokument s číselnými údaji i rozpočtovými poznámkami se změnami podle rozpočtových 

položek u veškerých rozpočtových položek považovaných za technicky „otevřené“. Tyto 

dokumenty budou tříděny podle rozpočtové nomenklatury. 

Ke vstupním dokumentům pro dohodovací výbor budou připojeny i jiné dokumenty3. 

4. Za účelem dosažení dohody do konce dohodovacího období trialogy:  

– vymezí rozsah jednání o rozpočtových otázkách, které je třeba řešit; 

                                                 
1 Tyto různé fáze budou zahrnovat: rozpočet na rok 2013 (včetně přijatých opravných 

rozpočtů); původní návrh rozpočtu; postoj Rady k návrhu rozpočtu; pozměňovací návrhy 
Evropského parlamentu k postoji Rady a návrhy na změnu předložené Komisí. Původní 
návrh rozpočtu bude pro srovnání zahrnovat pouze ty návrhy na změnu, které byly vzaty 
v úvahu při čtení v Radě i Evropském parlamentu. 

2 Rozpočtové položky považované za technicky uzavřené budou v podkladovém materiálu 
zvýrazněny. Rozpočtovou položkou považovanou za technicky uzavřenou je položka, u 
které neexistuje žádný rozpor mezi Evropským parlamentem a Radou a pro kterou nebyl 
předložen žádný návrh na změnu, aniž je dotčeno konečné rozhodnutí dohodovacího 
výboru. 

3 Mj. dopis týkající se proveditelnosti zaslaný Komisí k postoji Rady a ke změnám 

Evropského parlamentu, návrh na změnu v oblasti zemědělství (a případně v jiných 

oblastech), případně podzimní zpráva systému výstrahy pro rozpočtové prognózy 

vypracovaná Komisí, a případné dopisy od dalších orgánů k postoji Rady a ke změnám 

Evropského parlamentu. 



– projednají nevyřešené otázky uvedené v předchozí odrážce s ohledem na dosažení 

dohody, kterou má potvrdit dohodovací výbor; 

– budou se věnovat tématickým otázkám, a to i podle okruhů víceletého finančního 

rámce, případně na základě pracovních dokumentů nebo neoficiálních dokumentů. 

Předběžné závěry budou pokud možno vypracovány společně během jednotlivých 

trialogů nebo bezprostředně po jejich skončení, současně s vypracováním pořadu jednání 

příštího zasedání. Tyto závěry budou registrovány orgánem, který pořádá daný trialog. 

5. Na zasedání dohodovacího výboru budou k dispozici předběžné závěry trialogů a 

dokument s rozpočtovými položkami, u kterých bylo během trialogů dosaženo předběžné 

dohody, k případnému potvrzení. 

6. Komise přijme veškeré nezbytné kroky s cílem přiblížit postoje Evropského parlamentu a 

Rady. V tomto ohledu je Radě i Evropskému parlamentu zajištěno rovné zacházení i 

informování. 

7. Sekretariáty Evropského parlamentu a Rady vypracují za pomoci Komise společné znění 

stanovené v čl. 314 odst. 5 SFEU. Bude sestávat z předávacího dopisu adresovaného 

předsedovi Evropského parlamentu a předsedovi nebo předsedkyni Rady obsahujícího 

datum dohody v dohodovacím výboru, a z příloh, které budou zahrnovat: 

– číselné údaje pro všechny rozpočtové body podle jednotlivých položek1 a souhrnné 

číselné údaje podle okruhů finančního rámce; 

– konsolidovaný dokument uvádějící číselné údaje a konečné znění dohodnutých 

změn v návrhu rozpočtu2 nebo v postoji Rady. 

Dohodovací výbor může v souvislosti s rozpočtem na rok 2014 rovněž schválit případná 

společná prohlášení. 

8. Společné znění bude přeloženo do všech jazyků (útvary Evropského parlamentu) a bude 

předloženo Evropské,u parlamentu a Radě ke schválení ve lhůtě 14 dnů ode dne 

následujícího po dni dohody o společném znění podle bodu 6. 

Rozpočet bude po přijetí společného znění finalizován právníky-lingvisty sloučením 

příloh společného znění s rozpočtovými položkami, které nebyly během dohodovacího 

postupu pozměněny. 

9. Orgán pořádající trialog nebo zasedání dohodovacího výboru zajistí tlumočnické služby s 

úplným lingvistickým režimem platným pro zasedání dohodovacího výboru a ad hoc 

lingvistickým režimem pro trialogy. 

Orgán pořádající zasedání zajistí tisk a distribuci pracovních dokumentů. 

                                                 
1 Položky, které zůstaly ve srovnání s návrhem rozpočtu nebo postojem Rady nezměněny, 

budou zvýrazněny. 
2 Včetně návrhů na změnu, které byly vzaty v úvahu při čtení v Radě i v Evropském 

parlamentu. 



Útvary uvedených tří orgánů budou v zájmu finalizace společného znění spolupracovat na 

kódování výsledků jednání. 

10. S cílem dokončit práci dohodovacího výboru budou orgány jednat v duchu loajální 

spolupráce, budou si včas vyměňovat relevantní informace a dokumenty na formální i 

neformální úrovni a pravidelně udržovat kontakty na všech úrovních během celého 

rozpočtového procesu díky aktivní roli svých příslušných vyjednavačů.  

 


