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P8_TA(2017)0452 

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/344 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z rozpětí pro 

nepředvídané události na rok 2017 (COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2017)0900 – C8-0408/2017), 

– 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 společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 18. listopadu 2017 

(A8-0359/2017) v rámci dohodovacího řízení o návrhu souhrnného rozpočtu na rok 

2018, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/344 ze dne 

14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 

20173, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0372/2017), 

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Rada uvolnily prostředky z rozpětí pro 

nepředvídané události na rok 2017 ve výši 1 906,1 milionu EUR nad rámec stropů 

závazků v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) a v okruhu 4 (Globální Evropa); 

B. vzhledem k tomu, že v rámci této částky se Evropský parlament a Rada rozhodly 

započíst částku 575,0 milionu EUR proti nevyužitému rozpětí v okruhu 2 (Udržitelný 

růst: přírodní zdroje) v roce 2017 a dále započíst proti nepřiděleným rozpětím v okruhu 

5 (Správa) částku 507,3 milionu EUR v roce 2017, částku 570,0 milionu EUR v roce 

2018 a částku 253,9 milionu EUR v roce 2019; 

                                                 
1  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3  Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 57-58. 



 

 

C. vzhledem k tomu, že dohodovací výbor svolaný v souvislosti se schvalováním rozpočtu 

na rok 2018 následně souhlasil s úpravou výše zmíněného započtení rozpětí pro 

nepředvídané události tak, aby byla částka započtená v okruhu 5 v roce 2018 snížena 

o 252,0 milionu EUR a odpovídající započtení bylo uvedeno v okruhu 5 v roce 2020; 

1.  bere na vědomí návrh Komise, v rámci dohody o rozpočtu na rok 2018, aby se 

revidovalo započtení rozpětí pro nepředvídané události uvolněného v roce 2017, a tím 

se zvýšilo celkové rozpětí na závazky dostupné v roce 2018; vyjadřuje politování nad 

přehnaným zaměřením některých členských států na dostupná rozpětí pod stropy VFR, 

které často vede k přehlížení flexibility, kterou poskytují zvláštní nástroje; 

2. zdůrazňuje, že i bez revize započtení by celkové rozpětí pro závazky v dohodnutém 

rozpočtu na rok 2018 již činilo 1 348,3 milionu EUR, zatímco v rámci nástroje 

pružnosti a celkového rozpětí pro závazky je stále k dispozici více než 900 milionů 

EUR; poukazuje na to, že v průběhu roku 2018 by mělo být v rámci celkového rozpětí 

pro závazky a nástroje pružnosti k dispozici dalších 1,2 miliardy EUR; 

3. konstatuje, že tato revize započtení, ačkoliv není zásadně významná, uvolňuje další 

rozpětí ve výši 252 milionů EUR v roce 2018 namísto roku 2020, takže poskytuje další 

flexibilitu v dřívější fázi v rámci tohoto VFR; 

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že Evropský parlament a Rada musí přistoupit 

k rozdělení daného započtení v okruhu 5 mezi roky 2018 a 2020, aby rozpočtu EU 

poskytly flexibilitu potřebnou v roce 2018; vyjadřuje znepokojení nad následným 

snížením rozpětí v okruhu 5, které bude důsledkem tohoto postupu v roce 2020; 

poukazuje na to, že přijetí takového krajního opatření je jasným signálem toho, že 

rozpočet EU nedostává zdroje nezbytné k provádění politik a programů Unie; 

5. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

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

aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

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

 



 

 

PŘÍLOHA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, 

kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/344 ze dne 

14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 

2018/9.) 

 


