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Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané 

události na rok 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016), 

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

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20201, a zejména na článek 

13 tohoto nařízení, 

– 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, a zejména na článek 14 této dohody, 

– s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který 

přijala Komise dne 18. července 2016 (COM(2016)0300), ve znění návrhu na změnu 

č. 1/2017 (COM(2016)0679), 

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

2017, který přijala Rada dne 12. září 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne 

14. září 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2016  týkající se postoje Rady k návrhu 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 3, 

– s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 17. listopadu 2016 

(14635/2016 – C8-0470/2016), 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci (A8-0346/2016), 

A. vzhledem k tomu, že po přezkoumání všech možností, jak financovat dodatečné a 

nepředvídané potřeby prostředků na závazky, navrhuje Komise ve svém návrhu 

rozpočtu uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události prostředky ve výši 1 164,4 milionu 

EUR; tímto způsobem mají být nad rámec stropu závazků, který činí 2 578 milionů 

                                                 
1  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3  Přijaté texty, P8_TA(2016)0411. 



 

 

EUR v běžných cenách, doplněny prostředky na závazky určené na výdaje z okruhu 3 

souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2017. 

B. vzhledem k tomu, že v souvislosti s vnitřní bezpečnostní krizí a se stávajícími 

humanitárními, migračními a uprchlickými výzvami vyvstanou v roce 2017 

pravděpodobně dodatečné finanční potřeby; uznává, že tyto potřeby by mohly výrazně 

překročit financování dostupné v rámci okruhu 3; připomíná, že pod stropem okruhu 3 

již není k dispozici žádné rozpětí; žádá proto Komisi, aby objasnila, zda a jak by bylo 

možné získat další finanční prostředky využitím rozpětí pro nepředvídané události, aby 

bylo v průběhu roku 2017 možné reagovat na potenciální další finanční potřeby okruhu 

3; 

C. vzhledem k tomu, že Komise svůj návrh na uvolnění prostředků pozměnila v rámci 

návrhu na změnu č. 1/2017, takže nyní se vztahuje i na výdaje v okruhu 4; 

D. vzhledem k tomu, že dohodovací výbor  svolaný pro projednávání rozpočtu na rok 2016 

souhlasil s tím, aby byly z rozpětí pro nepředvídané události uvolněny prostředky ve 

výši 1 906,2 mil. EUR v okruzích 3 a 4. a aby byla v roce 2016 započtena částka 575,0 

mil. EUR proti nevyužitému rozpětí v okruhu 2 Udržitelný růst: přírodní zdroje, v roce 

2017 částka 507,3 mil. EUR, v roce 2018 částka 570,0 mil. EUR a v roce 2019 částka 

253,9 mil. EUR proti nepřiděleným rozpětím v okruhu 5 Administrativa;   

1. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

2. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a 

aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

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



 

 

PŘÍLOHA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, 

rozhodnutí (EU) 2017/344.) 


