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Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2018 o návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný
rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č.
1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013,
(EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č.
652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU (COM(2016)0605
– C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))
(Řádný legislativní postup: první čtení)
Evropský parlament,
–

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě
(COM(2016)0605),

–

s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 46 písm. d), článek 149, čl.
153 odst. 2 písm. a), článek 164, čl. 168 odst. 4 písm. b), články 172, 175, 177, 178, čl.
189 odst. 2, čl. 212 odst. 2, čl. 322 odst. 1 a článek 349 Smlouvy o fungování Evropské
unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou
energii, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0372/2016),

–

s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–

s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2017 ze dne 26. ledna 20171,

–

s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. dubna 2018
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování
Evropské unie,

–

s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–

s ohledem na společné schůze Rozpočtového výbor a Výboru pro rozpočtovou kontrolu
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podle článku 55 jednacího řádu;
–

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na
stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum
a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj,
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro
rozvoj, Výboru pro rybolov a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(A8-0211/2017),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.

schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto
usnesení;

4.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

P8_TC1-COD(2016)0282A
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2018 k přijetí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/..., kterým se stanoví
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU)
č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013,
(EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU,
Euratom) č. 966/2012

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1046.)

PŘÍLOHA I K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení v souvislosti s článkem 38 Uveřejňování informací o příjemcích finančních
prostředků a dalších informací:
„Komise bude prostřednictvím sítí s členskými státy podporovat výměnu osvědčených
postupů ohledně uveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků Unie
vynakládaných ve sdíleném řízení. Komise řádně zohlední zkušenosti získané v souvislosti
s přípravou příštího víceletého finančního rámce.“
Prohlášení v souvislosti s článkem 266 Zvláštní ustanovení o projektech v oblasti
nemovitostí:
„V rámci pracovního dokumentu podle článku 266 budou Komise a ESVČ informovat
Evropský parlament a Radu o každém prodeji či koupi budovy, včetně těch, jejichž hodnota
nedosahuje limitu stanoveného v daném článku.“

PŘÍLOHA II K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení ohledně postupu udělování absolutoria / data přijetí konečné účetní
závěrky EU:
„Evropský parlament, Rada a Komise stanoví ve spolupráci s Evropským účetním dvorem
pragmatický harmonogram pro postup udělování absolutoria.
V této souvislosti Komise potvrzuje, že bude usilovat o přijetí konsolidované účetní závěrky
EU za rozpočtový rok 2017 do 30. června 2018, pokud Evropský účetní dvůr předá veškerá
zjištění týkající se spolehlivosti této účetní závěrky EU a veškeré konsolidované účetní
závěrky subjektů do 15. května 2018 a svůj návrh výroční zprávy do 15. června 2018.
Komise rovněž potvrzuje, že bude usilovat o poskytnutí odpovědí na výroční zprávu Účetního
dvora za rozpočtový rok 2017 do 15. srpna 2018, předá-li jí Evropský účetní dvůr své návrhy
připomínek do 1. června 2018.“

