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Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, 

příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány 

pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany 

údajů  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 o postoji Rady k návrhu 

opravného rozpočtu č. 3/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise 

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii, 

– 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. 1605/20021, a zejména na článek 

41 tohoto nařízení, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, schválený 

s konečnou platností dne 20. listopadu 20132, 

– s ohledem na společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise o prostředcích na platby 

(společné prohlášení ze dne 12. listopadu 2013) v podobě dohodnuté ve společných 

závěrech ze dne 12. listopadu 20133 a na prohlášení Evropského parlamentu a Komise 

o prostředcích na platby v podobě dohodnuté v těchto závěrech; 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
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kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20201 (dále jen „nařízení 

o VFR“), 

– 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 (dále jen „IID“), 

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

vlastních zdrojů Evropských společenství3, 

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, který Komise přijala dne 28. května 

2014 (COM(2014)0329), 

– s ohledem na návrh Komise o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události 

v roce 2014, přijatý dne 28. května 2014 (COM(2014)0328), 

– s ohledem na společné závěry schválené Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014, 

– s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, který Rada přijala 

dne 12. prosince 2014 a téhož dne předala Parlamentu (16740/2014 – C8-0289/2014), 

– s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu, 

– s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci, 

– s ohledem na dopis Výboru pro rozvoj, 

– s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, 

– s ohledem na dopis Výboru pro kulturu a vzdělávání, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výbor pro regionální rozvoj 

(A8-0069/2014), 

A. vzhledem k tomu, že návrhem opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014 k souhrnnému 

rozpočtu na rok 2014 v podobě původně předložené Komisí se má zvýšit jak odhad 

příjmů z pokut a sankcí a ostatní příjmy o 1 568 milionů EUR, tak i prostředky na 

platby v okruzích 1a, 1b, 2 a 4 víceletého finančního rámce (VFR) o 4 738 milionů 

EUR, aby bylo možné do konce roku provádět platby plynoucí z minulých a současných 

závazků; 

B. vzhledem k tomu, že počátek víceletého finančního rámce 2014–2020 poznamenalo 

obrovské nahromadění neprovedených plateb, neboť na konci roku 2013 činily 

neproplacené faktury jen v politice soudržnosti přibližně 23 400 milionů EUR a výše 

neuhrazených závazků dosahovala na konci roku 2013 výše 221,7 miliardy EUR, tj. 

o 41 000 milionů EUR více, než se původně předpokládalo v době schválení VFR na 

období 2007–2013;  
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C. vzhledem k tomu, že z celkové částky NOR č. 3/2014 je na financování programů na 

období 2014–2020 v oblasti politiky soudržnosti určeno pouhých 99 milionů EUR, 

zatímco zbytek má být použit na uzavírání programů na období 2007–2013 

(3 296 milionů EUR) a na platby v jiných okruzích (1 340 milionů EUR); 

D. vzhledem k tomu, že Parlament, Rada a Komise se ve svém společném prohlášení ze 

dne 12. listopadu 2013 zavázaly k tomu, že zajistí řádné provádění plateb, aby Unie 

měla finanční prostředky k pokrytí svých právních závazků v roce 2014, a za tím 

účelem budou využívat různé mechanismy pružnosti obsažené v nařízení o VFR, mj. 

v článku 13 (rozpětí pro nepředvídané události); 

E. vzhledem k tomu, že některé delegace v Radě vyjádřily výhrady k použití rozpětí na 

nepředvídané události, jak je navrženo v NOR č. 3/2014, avšak podle názoru 

Parlamentu jsou tyto výhrady neopodstatněné a odporují duchu nařízení o VFR a IID; 

1. bere na vědomí NOR č. 3/2014, jak jej předložila Komise; 

2. souhlasí se společnými závěry Parlamentu a Rady ze dne 8. prosince 2014, jejichž cílem 

je navýšit platby v rozpočtu na rok 2014 v řadě rozpočtových položek, a to až na 

4 246 milionů EUR, z nichž 3 168 milionů EUR má být uvolněno z rozpětí pro 

nepředvídané události na rok 2014;  

3. vítá zejména navýšení prostředků na platby v okruzích 1a a 4, které se z větší části 

dostalo i do závěrečného kompromisu, jak se odráží ve společných závěrech ze dne 

8. prosince 2014; 

4. vítá navýšení prostředků na platby v okruhu 1b, který je oblastí nejvíce postiženou 

nedostatkem prostředků na platby v rozpočtu Unie; domnívá se nicméně, že se jedná 

o naprosté minimum nutné k tomu, aby mohly být pokryty skutečné potřeby do konce 

roku 2014, nicméně tento krok nebude stačit k odstranění opakujícího se problému 

hromadění neproplacených faktur, který se zhoršuje již od rozpočtu na rok 2010; 

připomíná zejména, že členské státy tradičně podávají většinu faktur v okruhu 1b vždy 

na konci rozpočtového roku, aby se tak vyhnuly rušení závazků v důsledku použití 

pravidel N+2 a N+3; 

5. podporuje návrh na uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události 

a poukazuje na svůj výklad čl. 3 odst. 2 nařízení o VFR, podle něhož musí být platby 

týkající se zvláštních nástrojů započítány nad stropy příslušných okruhů; je přesvědčen 

o tom, že jakýkoli jiný výklad by byl v rozporu s politickou dohodou o VFR na období 

2014–2020, konkrétně s dohodou na tom, že k tomu, aby Unie mohla plnit své závazky, 

je třeba uplatňovat zvláštní a maximální flexibilitu; 

6. připomíná, že přijetím NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014, NOR č. 6/2014 a NOR č. 

8/2014 se podíl příspěvků členských států do rozpočtu Unie na základě HND sníží 

celkem o 8 688 milionů EUR, takže bude plně kompenzovat dodatečné platby, o něž se 

žádá v NOR č. 3/2014 v souladu se společnými závěry ze dne 8. prosince 2014; 

7. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014; 

8. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2014 za schválený 

s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku;  



 

 

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním 

parlamentům. 

 


