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PŘIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2015)0243 

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015: zapsání přebytku z rozpočtového 

roku 2014  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2015 o postoji Rady k návrhu 

opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zapsání přebytku 

za rozpočtový rok 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(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 pro souhrnný rozpočet Unie a 

kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a zejména článek 41 

tohoto nařízení, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý 

s konečnou platností dne 17. prosince 20142, 

– s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 

20153, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20204 , 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým 

se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec 

na období 2014–20205, 
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– 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, 

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

vlastních zdrojů Evropských společenství,2 

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2015, který Komise přijala dne 15. dubna 

2015 (COM(2015)0160), 

– s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015, který Rada přijala dne 

19. června 2015 a postoupila Evropskému parlamentu téhož dne (09765/2015), 

– s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0219/2015), 

A. vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 je zapsat do rozpočtu 

na rok 2015 přebytek z rozpočtového roku 2014 ve výši 1 435 milionů EUR; 

B. vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně 

příjmů ve výši 1 183 milionů EUR, nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 

142 milionů EUR a kurzové rozdíly ve výši 110 milionů EUR; 

C. vzhledem k tomu, že na straně příjmů jsou dvěma hlavními složkami úroky z prodlení a 

pokuty (634 miliony EUR) a kladný zůstatek na straně vlastních zdrojů (479 milionů 

EUR); 

D. vzhledem k tomu, že na straně výdajů jsou nevyčerpané prostředky mimořádně nízké 

v oddílu III s převedenými prostředky ve výši 29 milionů EUR za rok 2014 a 6 milionů 

EUR za rok 2013, avšak že nevyčerpané prostředky u ostatních orgánů a institucí 

vzrostly na 101 milionů EUR; 

E. vzhledem k tomu, že velmi nízké nevyčerpání prostředků v oddílu III zdůrazňuje 

stávající nedostatek prostředků na platby, který zůstane hlavní výzvou při plnění 

rozpočtu na rok 2015; 

1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 předložený Komisí, jehož jediným 

účelem je zapsání přebytku z roku 2014 ve výši 1 435 milionů EUR do rozpočtu v 

souladu s článkem 18 finančního nařízení a s postojem Rady k tomuto návrhu; 

2. připomíná, že Rada v rámci jednání o rozpočtu na rok 2015 trvala na přesunu plateb 

souvisejících s uvolněním prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (EUSF) 

v návrzích opravených rozpočtů č. 5/2014 a č. 7/2014 do rozpočtu na rok 2015 

v celkové výši 126,7 milionu EUR; 

3. domnívá se, že vzhledem k přebytku, jak je uveden v návrhu opravného rozpočtu č. 

3/2015, by výdaje uvedené v těchto dvou návrzích opravného rozpočtu na rok 2014, 

které zahrnovaly celkem sedm případů hrazených z EUSF, mohly být snadno uhrazeny 
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z rozpočtu na rok 2014; 

4. vyjadřuje obecně politování nad tím, že v Radě existuje tendence plnit závazky vůči 

potřebným zemím, které splnily podmínky pro uvolnění prostředků z EUSF, nikoli 

uvolněním dodatečných zdrojů v rámci zvláštních nástrojů, ale spíše odebráním 

finančních prostředků ze stávajících programů; připomíná však, že Rada tento přístup 

neuplatnila na návrh opravného rozpočtu č. 4/2015; 

5. připomíná, že Komise s návrhem opravného rozpočtu č. 3/2015 předložila další návrh 

opravného rozpočtu č. 4/2015 související s uvolněním prostředků z EUSF pro 

Rumunsko, Bulharsko a Itálii v celkové výši 66,5 milionu EUR; 

6. připomíná, že přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 sníží podíl příspěvků 

členských států do rozpočtu Unie stanovených na základě HND o 1 435 milionů EUR, a 

tudíž bude více než kompenzovat jejich příspěvek k financování návrhu opravného 

rozpočtu č. 4/2015; zdůrazňuje proto, že na tyto dva dokumenty se vztahuje společný 

harmonogram schvalování, jelikož jsou z politického hlediska velmi úzce provázány; 

7. zdůrazňuje, že je ochoten přijmout návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 a návrh 

opravného rozpočtu č. 4/2015 v podobě předložené Komisí co nejdříve; 

8. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015; 

9. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2015 za přijatý s 

konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;  

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, 

jakož i vnitrostátním parlamentům. 

 

 


