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I.

ÚVOD
Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2023 (NR 2023) předložený Evropskou
komisí činí1:
–

185 591 milionů EUR v prostředcích na závazky2;

–

166 268 milionů EUR v prostředcích na platby2.

Oproti rozpočtu na rok 20223 představují tyto částky zvýšení o +2,05 % v případě prostředků
na závazky a snížení o –2,54 % v případě prostředků na platby.

1
2
3

Tyto částky zahrnují prostředky určené na zvláštní nástroje mimo víceletý finanční rámec
(VFR).
Z toho 1 657 milionů EUR na úpravy specifické pro jednotlivé programy vyplývající z článku
5 nařízení o VFR.
Nezahrnuje návrhy opravných rozpočtů č. 2/2022 a 4/2022.
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II.

UPLATNĚNÝ PŘÍSTUP ZE STRANY ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
Komise předložila výše uvedený NR na rok 2023 dne 7. června 2022. Rozpočtový výbor
přezkoumal NR 2023 v květnu, červnu a červenci 2022 na základě zásad stanovených
v závěrech Rady o rozpočtových směrech pro rok 20234, zejména: obezřetné a realistické
sestavování rozpočtu, přiměřené zdroje na podporu jasně stanovených priorit a dostatečná
rozpětí v rámci stropů pro řešení nepředvídaných okolností.
Práci Rozpočtového výboru komplikovala skutečnost, že Komise předložila návrh rozpočtu,
který opomíjí ustanovení pro řešení potřeb souvisejících s vojenskou agresí Ruska vůči
Ukrajině a jejím potenciálním hospodářským, sociálním a humanitárním dopadem, který je
umocněn dalšími faktory, jako je vysoká inflace (a související vývoj zvyšujících se úrokových
sazeb). Vzhledem k těmto nejistotám dospěl Rozpočtový výbor k závěru, že je nezbytné
výrazně zvýšit rozpětí v rozpočtu, aby byla zajištěna dostatečná rozpočtová flexibilita.
V této souvislosti provedl Rozpočtový výbor podrobnou analýzu prostředků na závazky pro
každý program a činnost podle rozpočtových položek s cílem zajistit:
–

dostatečné rezervy na pokrytí finančních potřeb, které by měly být v nadcházejících
měsících podrobně specifikovány a řešeny v návrhu na změnu, který se očekává
na začátku podzimu, zejména pokud jde o krizi na Ukrajině;

–

vyvážení a stabilizaci výše prostředků výdajových programů, které podléhají navýšení
podle článku 5 nařízení o víceletém finančním rámci (VFR)5 a které čerpají značné
dodatečné prostředky z nástroje NGEU a prostřednictvím účelově vázaných příjmů;

–

patřičné urychlení provádění programů tím, že se zabrání nadměrnému navyšování
prostředků ve srovnání s rokem 2022.

4
5

Dokument 7218/22.
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví
víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 11).
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Ze stejného důvodu se navíc navrhuje v roce 2023 nepoužít čl. 15 odst. 3 finančního nařízení,
ale odsunout navrhovanou částku do druhé části období VFR.
Výsledek posouzení Rozpočtového výboru se odráží v návrhu na snížení prostředků
na závazky o 1 641,4 milionu EUR.
Pokud jde o prostředky na platby, většina snížení se provádí v položkách s nerozlišenými
prostředky a souvisí se škrty v odpovídajících prostředcích na závazky.
Výsledek posouzení Rozpočtového výboru se odráží v návrhu na snížení prostředků na platby
o 530 milionů EUR.
Pokud jde o správní výdaje, je třeba připomenout, že je nezbytné plně dodržovat článek 2
nařízení o VFR a nepřekračovat roční výdajové stropy VFR. Za tímto účelem je důležité, aby
orgány, včetně Rady a Evropského parlamentu, držely výdaje v těchto mezích a splnily cíl
stabilizace počtu zaměstnanců.
Na tomto základě provedl Rozpočtový výbor nezbytné úpravy, aby se vyhnul použití nástroje
pružnosti v rámci okruhu 7. Toho bylo dosaženo uplatněním horizontálního přístupu se
zvýšením míry standardního snížení v každém orgánu, s výjimkou Evropského parlamentu,
v souladu s gentlemanskou dohodou.
Gentlemanská dohoda z roku 1970 je založena na vzájemné důvěře a použije se pouze tehdy,
pokud odhad výdajů Evropského parlamentu není v rozporu s „právními předpisy
Společenství“. Připomíná se, že již v rozpočtu EU na rok 2022 Evropský parlament požadoval
a získal 142 dodatečných pracovních míst ve svém plánu pracovních míst a 180 externích
pracovníků.
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S ohledem na kontext vysoké inflace, v němž je dodržování stropu okruhu 7 v roce 2023
ohroženo, je třeba zdůraznit, že žádost Evropského parlamentu o doplnění 52 míst do plánu
pracovních míst a 116 externích zaměstnanců, která nepřispívá k úsilí všech ostatních orgánů
o snížení správních výdajů, je stěží slučitelná s povinnostmi Evropského parlamentu podle
článku 2 nařízení o VFR a s body 129 a 130 závěrů Evropské rady ze dnů
17. až 21. července 2020 o stabilní úrovni personálního obsazení v orgánech.
Žádost Evropského parlamentu navíc dále posiluje rozdíl mezi vývojem správních výdajů
Evropského parlamentu v průběhu let a vývojem správních výdajů Rady a ostatních orgánů.
Takový rozdíl by mohl vážně ohrozit zásadu institucionální rovnováhy, zejména v roce, kdy
dodržování rozpočtových ustanovení EU vyžaduje snížení správních výdajů pro všechny
orgány.
Očekává se proto, že v rámci nadcházejících jednání o vytvoření ročního rozpočtu Unie
na rok 2023 se Evropský parlament bude konstruktivně angažovat v těchto otázkách s cílem
zajistit institucionální rovnováhu a spravedlivé rozdělení zátěže způsobené současnou
obtížnou situací, a to při plném respektování příslušných rozpočtových ustanovení EU.

11075/22

mg/VV/lrg
ECOFIN.2.A

4

CS

III. VÝSLEDEK JEDNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝBORU67
Na základě výše uvedeného přístupu a po důkladném posouzení se Rozpočtovému výboru
podařilo dosáhnout dohody o všech prvcích obsažených v tomto postoji Rady k NR 2023,
s jedinou výjimkou návrhu rozpočtu Parlamentu, který je uveden v oddíle III.A.7 tohoto
dokumentu.
Současný postoj Rady k NR 2023 by v této fázi činil8:
‒

183 949,66 milionu EUR v prostředcích na závazky;

‒

165 738,29 milionu EUR v prostředcích na platby.

Celková částka prostředků na platby stanovená v postoji Rady k NR 2023 odpovídá 1,01 %
hrubého národního důchodu (HND) EU9.
V tomto ohledu byly provedeny tyto úpravy NR 2023:
A.

VÝDAJE PODLE JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ VFR NA OBDOBÍ 2021–2027

1.

Jednotný trh, inovace a digitální oblast (okruh 1 VFR)10
‒

stanovit výši prostředků na závazky s cílem dosáhnout celkového snížení o částku
−1 234,6 milionu EUR u prostředků požadovaných v NR 2023 v řadě konkrétních
rozpočtových položek včetně provozních a podpůrných výdajů, a to zejména
pokud jde o:
•

01 – Výzkum a inovace (–783,2 milionu EUR, z toho –663,2 milionu EUR
na program Horizont Evropa a –120 milionu EUR na Mezinárodní
termonukleární experimentální reaktor (ITER)),

6
7
8
9
10

Souhrnná tabulka s výsledky jednání je uvedena v příloze 1 dodatku 2 k tomuto dokumentu.
Podrobné výsledky týkající se jednotlivých oblastí politik jsou uvedeny v přílohách 2 až 6
dodatku 2 k tomuto dokumentu.
Tyto částky zahrnují prostředky určené na zvláštní nástroje mimo VFR.
Na základě prognózy HND z května 2022.
Podrobné změny v porovnání s NR 2023, pokud jde o číselné údaje podle okruhů VFR, jsou
uvedeny v příloze 3 dodatku 2 k tomuto dokumentu.
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•

02 – Evropské strategické investice (–366,9 milionu EUR, z toho 177,6
milionu EUR na Fond InvestEU, –5 milionů EUR na Nástroj pro propojení
Evropy v oblasti digitálních technologií, –180 milionů EUR na program
Digitální Evropa, –1,3 milionu EUR na decentralizované agentury,
konkrétně na Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost (EMSA)
a Agenturu na podporu BEREC (kancelář BEREC), a –3 miliony EUR
na Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí
svěřených Komisi),

•

03 – Jednotný trh (–4,3 milionu EUR, z toho –1,5 milionu EUR
na Program pro jednotný trh (včetně malých a středních podniků),
–2,8 milionu EUR na decentralizované agentury, konkrétně na Evropskou
agenturu pro chemické látky – Právní předpisy o chemických látkách);

•

04 – Vesmír (–80,2 milionu EUR na Program Unie pro bezpečnou
konektivitu);

‒

stanovit výši prostředků na platby snížením prostředků požadovaných v NR 2023
o celkovou částku −378,15 milionu EUR v důsledku úprav prostředků na závazky
v řadě konkrétních rozpočtových položek, pokud jde o:
•

01 – Výzkum a inovace (–227,7 milionu EUR, z toho –222,7 milionu EUR
na program Horizont Evropa a –5 milionů EUR na Mezinárodní
termonukleární experimentální reaktor (ITER)),

•

02 – Evropské strategické investice (–137,3 milionu EUR, z toho
–35 milionů EUR na Fond InvestEU, – 100 milionů EUR na program
Digitální Evropa, – 1,3 milionu EUR na decentralizované agentury,
konkrétně na Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost (EMSA)
a Agenturu na podporu BEREC (kancelář BEREC), a –1 milion EUR
na Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí
svěřených Komisi),

11075/22

mg/VV/lrg
ECOFIN.2.A

6

CS

•

03 – Jednotný trh (–2,95 milionu EUR, z toho –0,15 milionu EUR
na Program pro jednotný trh (včetně malých a středních podniků),
–2,8 milionu EUR na decentralizované agentury, konkrétně na Evropskou
agenturu pro chemické látky – Právní předpisy o chemických látkách),

•

04 – Vesmír (–10,2 milionu EUR na Program Unie pro bezpečnou
konektivitu);

‒

u ostatních rozpočtových položek v této oblasti politiky akceptovat prostředky
na závazky i prostředky na platby ve výši navrhované Komisí;

‒
2.

rozpětí dostupné v rámci okruhu 1 by činilo 1 394,03 milionu EUR.

Soudržnost, odolnost a hodnoty (okruh 2 VFR)11
a)

Hospodářská, sociální a územní soudržnost (podokruh 2a VFR)
‒

akceptovat prostředky na závazky i prostředky na platby ve stávající podobě
(62 922,98 milionu EUR a 49 131,08 milionu EUR) v NR 2023 podle
návrhu Evropské komise;

‒

rozpětí dostupné v rámci podokruhu 2a by podle návrhu Evropské komise
činilo 16,02 milionu EUR;

b)

Odolnost a hodnoty (podokruh 2b VFR)
‒

stanovit výši prostředků na závazky s cílem dosáhnout celkového snížení
o částku −237,6 milionu EUR u prostředků požadovaných v NR 2023 v řadě
konkrétních rozpočtových položek včetně provozních a podpůrných výdajů,
a to zejména pokud jde o:
•

06 – Oživení a odolnost (–197 milionů EUR na program EU pro
zdraví (EU4Health)),

11

Podrobné změny v porovnání s NR 2023, pokud jde o číselné údaje podle okruhů VFR, jsou
uvedeny v příloze 3 dodatku 2 k tomuto dokumentu.
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•

07 – Investice do lidí, sociální soudržnosti a hodnot (–40,6 milionu
EUR, z toho –4 miliony EUR na Evropský sbor solidarity,
–9,1 milionu EUR na Kreativní Evropu, –0,8 milionu EUR
na Spravedlnost, –5,9 milionu EUR na program Občané, rovnost,
práva a hodnoty, –0,8 milionu EUR na decentralizované agentury,
konkrétně na Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA)
a –20 milionů EUR na Opatření financovaná na základě výsad
Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi);

‒

stanovit výši prostředků na platby snížením prostředků požadovaných
v NR 2023 o celkovou částku −31,8 milionu EUR v řadě konkrétních
rozpočtových položek, a to pokud jde o:
•

06 – Oživení a odolnost (–22 milionů EUR na program EU pro
zdraví (EU4Health)),

•

07 – Investice do lidí, sociální soudržnosti a hodnot (–9,8 milionu
EUR, z toho –0,8 milionu EUR na decentralizované agentury,
konkrétně na Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA)
a –9 milionů EUR na Opatření financovaná na základě výsad Komise
a zvláštních pravomocí svěřených Komisi);

‒ u ostatních rozpočtových položek v této oblasti politiky akceptovat
prostředky na závazky i prostředky na platby ve výši navrhované Komisí;
‒ rozpětí dostupné v rámci podokruhu 2b by činilo 271,9 milionu EUR.
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3.

Přírodní zdroje a životní prostředí (okruh 3 VFR)12,13
‒

stanovit výši prostředků na závazky s cílem dosáhnout celkového snížení o částku
−45 milionů EUR u prostředků požadovaných v NR 2023, pokud jde o:
•

09 – Životní prostředí a oblast klimatu (–45 milionů EUR na Program
pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE));

‒

stanovit výši prostředků na platby snížením prostředků požadovaných v NR 2023
o celkovou částku –6 milionů EUR, pokud jde o:
•

09 – Životní prostředí a oblast klimatu (–6 milionů EUR na Program pro
životní prostředí a oblast klimatu (LIFE));

‒

u ostatních rozpočtových položek v této oblasti politiky akceptovat prostředky
na závazky i prostředky na platby ve výši navrhované Komisí;

‒
4.

rozpětí dostupné v rámci okruhu 3 by činilo 117,44 milionu EUR.

Migrace a správa hranic (okruh 4 VFR)14
‒

stanovit výši prostředků na závazky s cílem dosáhnout celkového snížení o částku
−50 milionů EUR u prostředků požadovaných v NR 2022, pokud jde o:
•

11 – Správa hranic (–50 milionů EUR na decentralizované agentury,
konkrétně Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)).

12

13
14

Návrh bude dále posouzen v rámci každoročního návrhu na změnu, jenž aktualizuje
odhadované potřeby a prostředky na zemědělské výdaje, jak je uvedeno v prohlášení Rady
k prostředkům na platby uvedeném v revizi 1 dodatku 1 k tomuto dokumentu.
Podrobné změny v porovnání s NR 2023, pokud jde o číselné údaje podle okruhů VFR, jsou
uvedeny v příloze 3 dodatku 2 k tomuto dokumentu.
Podrobné změny v porovnání s NR 2023, pokud jde o číselné údaje podle okruhů VFR, jsou
uvedeny v příloze 3 dodatku 2 k tomuto dokumentu.
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‒

stanovit výši prostředků na platby snížením prostředků požadovaných v NR 2023
o celkovou částku –50 milionů EUR, pokud jde o:
•

11 – Správa hranic (–50 milionů EUR na decentralizované agentury,
konkrétně Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)).

‒

u ostatních rozpočtových položek v této oblasti politiky akceptovat prostředky
na závazky i prostředky na platby ve výši navrhované Komisí;

‒
5.

rozpětí dostupné v rámci okruhu 4 by činilo 136,69 milionu EUR.

Bezpečnost a obrana (okruh 5 VFR)15
‒

stanovit výši prostředků na závazky s cílem dosáhnout celkového snížení o částku
−11,7 milionu EUR u prostředků požadovaných v NR 2023, pokud jde o:
•

12 – Bezpečnost (–11,7 milionu EUR, z toho –9,2 milionu EUR na Fond pro
vnitřní bezpečnost, –0,5 milionu EUR na decentralizované agentury,
konkrétně na Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
(EMCDDA) a –2 miliony EUR na Opatření financovaná na základě výsad
Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi);

‒

stanovit výši prostředků na platby snížením prostředků požadovaných v NR 2023
o celkovou částku −1,5 milionu EUR v důsledku snížení prostředků na závazky,
pokud jde o:
•

12 – Bezpečnost (–1,5 milionu EUR, z toho –0,5 milionu EUR
na decentralizované agentury, konkrétně na Evropské monitorovací centrum
pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a –1 milion EUR na Opatření
financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených
Komisi);

15

Podrobné změny v porovnání s NR 2023, pokud jde o číselné údaje podle okruhů VFR, jsou
uvedeny v příloze 3 dodatku 2 k tomuto dokumentu.
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‒

u ostatních rozpočtových položek v této oblasti politiky akceptovat prostředky
na závazky i prostředky na platby ve výši navrhované Komisí;

‒
6.

rozpětí dostupné v rámci okruhu 5 by činilo 56,59 milionu EUR.

Sousedství a svět (okruh 6 VFR)16
‒

Přijmout výši prostředků na závazky a na platby ve znění navrženém Komisí
(16 781,88 milionu EUR a 13 773,94 milionu EUR);

‒
7.

v okruhu 6 nebude k dispozici žádné rozpětí, jak navrhuje Evropská komise.

Evropská veřejná správa (okruh 7 VFR)17 18
a)

Oddíl I – Evropský parlament
Pro Evropský parlament se navrhuje neměnit návrh Komise a počítat s částkou
2 267,98 milionu EUR.

b)

Oddíl II – Evropská rada a Rada
Pro rozpočet Evropské rady a Rady EU se navrhuje celková částka
647,64 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Evropské rady a Rady na platy o 1,8
procentního bodu (–6,70 milionu EUR).

16
17

18

Podrobné změny v porovnání s NR 2023, pokud jde o číselné údaje podle okruhů VFR, jsou
uvedeny v příloze 3 dodatku 2 k tomuto dokumentu.
Tyto částky nezahrnují příspěvky orgánů evropským školám (typu 2). Podrobné změny
v porovnání s NR 2023, pokud jde o číselné údaje podle okruhů VFR, jsou uvedeny v příloze
3 dodatku 2.
Viz prohlášení k oddílu rozpočtu Evropského parlamentu uvedenému v revizi 1 dodatku 1
k tomuto dokumentu.
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c)

Oddíl III – Evropská komise

Pro správní výdaje Evropské komise (včetně OP, OLAF, EPSO, PMO, OIB a OIL) se
navrhuje celková částka 4 064,50 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení ústředí a delegací Komise na platy o 1,8 procentního bodu
(–36,80 milionu EUR v případě ústředí a –1,60 milionu EUR v případě delegací).
Celková částka 2 614,33 milionu EUR pro Evropské školy a důchody se přijímá ve
znění NR 2023.
Úřad pro publikace (OP)
Pro rozpočet Úřadu pro publikace se navrhuje celková částka 120,22 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Úřadu pro publikace na platy o 1,8 procentního bodu
(–0,99 milionu EUR).
Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)
Pro rozpočet EPSO se navrhuje celková částka 27,96 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Evropské rady a Rady na platy o 1,8 procentního
bodu (–0,17 milionu EUR).
Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)
Pro rozpočet PMO se navrhuje celková částka 51,51 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů PMO na platy o 1,8 procentního bodu (–0,31 milionu
EUR).
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Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)
Pro rozpočet OIB se navrhuje celková částka 90,5 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů OIB na platy o 1,8 procentního bodu
(–0,88 milionu EUR).
Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)
Pro rozpočet OIL se navrhuje celková částka 29,23 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů OIL na platy o 1,8 procentního bodu
(–0,2 milionu EUR).
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Pro rozpočet OLAF se navrhuje celková částka 63,68 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů OLAF na platy o 1,8 procentního bodu
(–0,60 milionu EUR).
d)

Oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie
Pro rozpočet Soudního dvora Evropské unie se navrhuje celková částka
486,38 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Soudního dvora Evropské unie na platy o 1,8
procentního bodu (–4,86 milionu EUR).
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e)

Oddíl V – Evropský účetní dvůr
Pro rozpočet Evropského účetního dvora se navrhuje celková částka
174,91 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Evropského účetního dvora na platy o 1,8
procentního bodu (–1,7 milionu EUR).

f)

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor
Pro rozpočet Evropského hospodářského a sociálního výboru se navrhuje
celková částka 158,56 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Evropského hospodářského a sociálního
výboru na platy o 1,8 procentního bodu (–1,54 milionu EUR).

g)

Oddíl VII – Evropský výbor regionů
Pro rozpočet Evropského výboru regionů se navrhuje celková částka
116,1 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Evropského výboru regionů na platy o 1,8
procentního bodu (–1,2 milionu EUR).
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h)

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv
Pro rozpočet Evropského veřejného ochránce práv se navrhuje celková částka
12,93 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Evropského veřejného ochránce práv na platy
o 1,8 procentního bodu (–0,17 milionu EUR).

i)

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů
Pro rozpočet Evropského inspektora ochrany údajů se navrhuje celková částka
21,99 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů Evropského inspektora ochrany údajů na platy
o 1,8 procentního bodu (–0,18 milionu EUR).

j)

Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost
Pro rozpočet Evropské služby pro vnější činnost se navrhuje celková částka
820,98 milionu EUR.
V souladu s horizontálním přístupem uplatňovaným na orgány se navrhuje zvýšit
standardní paušální snížení výdajů ústředí a delegací Evropské služby pro vnější
činnost na platy o 1,8 procentního bodu (–4,60 milionu EUR).

Rozpětí dostupné v rámci okruhu 7 by činilo 32,7 milionu EUR.
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B.

ZVLÁŠTNÍ NÁSTROJE
Navrhuje se zachovat prostředky uvedené v NR 2023 na rezervu na solidaritu a pomoc
při mimořádných událostech a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Pokud
jde o nástroj pružnosti, použití 62,5 milionu EUR pro okruh 7 se nepřijímá.

C.

PŘÍJMY
Pokud jde o příjmy, navrhuje se akceptovat NR 2023 po technických úpravách
vyplývajících ze změn, které byly v postoji Rady provedeny u výdajů.

D.

DALŠÍ OBECNÉ ASPEKTY

1.

Poznámky k rozpočtu
Navrhuje se sjednotit poznámky k rozpočtu uvedené v NR 2023 se změnami, které byly
u výdajů provedeny v postoji Rady, a zejména s příspěvky Unie na financování různých
subjektů EU.
Navrhuje se změnit článek 30 02 02 – Rozlišené prostředky tak, aby v rozdělení
(prostředky na závazky, prostředky na platby) zahrnoval rovněž:
-

Článek 01 02 02 42 Klastr „Digitální oblast, průmysl a vesmír“ – Společný
podnik pro čipy (108 milionů EUR v prostředcích na závazky a 60 milionů EUR
v prostředcích na platby);

-

Článek 01 02 03 01 Evropská rada pro inovace (75 milionů EUR v prostředcích
na závazky a 45 milionů EUR v prostředcích na platby);

-

Článek 02 04 06 11 Polovodiče – Společný podnik pro čipy (100 milionů EUR
v prostředcích na závazky a 50 milionů EUR v prostředcích na platby);

-

Článek 04 01 02 Podpůrné výdaje na program Unie pro bezpečnou konektivitu
(0,2 milionu EUR v prostředcích na závazky a prostředcích na platby).
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2.

Nomenklatura
Pokud jde o nomenklaturu, navrhuje se akceptovat NR 2023.

3.

Právní základy
Zvláštní pozornost je věnována zachování souladu s ustanoveními interinstitucionální
dohody, pokud jde o právní základy.

IV.

ZÁVĚR
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Výbor stálých zástupců vyzývá, aby:
‒

potvrdil svou dohodu:
•

ohledně výsledku jednání uvedeného výše v bodě III, včetně postoje k okruhu 7,
jak je uvedeno v oddíle III.A.7 tohoto dokumentu,

•

pověřit předsednictví, aby podle čl. 314 odst. 3 SFEU postoupilo postoj Rady
spolu s důvodovou zprávou Evropskému parlamentu, a schválit návrh dopisu
k tomuto účelu uvedený v PŘÍLOZE,

•

navrhnout, aby Rada vložila do zápisu z jednání prohlášení uvedená v revizi 1
dodatku 1 k tomuto dokumentu,

•

zajistit zveřejnění postoje Rady v Úředním věstníku Evropské unie ve znění
uvedeném v dokumentu 11076/22;

‒

v souladu s čl. 12 odst. 1 prvním pododstavcem jednacího řádu Rady rozhodl, že Rada
použije k přijetí písemný postup.
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PŘÍLOHA

NÁVRH DOPISU

Odesílatel: předseda nebo předsedkyně Rady
Příjemce: předsedkyně Evropského parlamentu

Vážená paní předsedkyně,

v samostatném dokumentu naleznete postoj Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie
na rozpočtový rok 2023, jak jej přijala Rada.

(zdvořilostní zakončení)
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