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S ohledem na:
–

Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve
spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a
zejména s článkem 106a této smlouvy,

–

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18.
července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (...) 1,
a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,

–

návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý Komisí
dne pátek 5. července 20192,

Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu č. 1 k
návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, a to z důvodů uvedených
v důvodové zprávě.

ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ
Změny ve výkazu příjmů a výdajů v členění podle oddílů jsou k dispozici v databázi EURLex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm). Anglické znění změn tohoto výkazu
je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.
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1.

ÚVOD

Předmětem návrhu na změnu č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2020 (NZ č. 1/2020) jsou následující
opatření:
 Aktualizace odhadovaných potřeb, účelově vázaných příjmů a prostředků na zemědělské výdaje.
Kromě měnících se tržních faktorů zohledňuje NZ č. 1/2020 také dopad legislativních rozhodnutí
přijatých v odvětví zemědělství od července 2019, kdy byl přijat návrh rozpočtu (NR 2020) na rok
2020, a veškeré ostatní návrhy, které by mohly mít významný dopad během rozpočtového roku.
 Úpravy související s legislativními návrhy obsaženými v balíčku týkajícím se připravenosti
na Brexit ze dne 4. září 2019.
 Další úpravy týkající se správních rozpočtů Evropského parlamentu a Evropské služby pro vnější
činnost a dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.
 Úprava struktury rozpočtu s cílem začlenit inovační fond.
 Technická oprava (eu-LISA).
Čistý dopad NZ č. 1/2020 na straně výdajů návrhu rozpočtu na rok 2020 celkově představuje zvýšení
prostředků na závazky o 16,4 milionu EUR a snížení prostředků na platby o 5,4 milionu EUR.
2.

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ ZÁRUČNÍ FOND

2.1

Shrnutí

NZ č. 1/2020 aktualizuje odhady výdajů na zemědělství dle nejnovějších ekonomických údajů a
aktuálního právního rámce. Od konce září 2019 má Komise k dispozici první informace o objemu
výroby za rok 2019 a o výhledech na zemědělských trzích, jakož i aktuální údaje o plnění rozpočtu na
rok 2019 týkající se sdíleného řízení EZZF, z nichž se vychází při aktualizaci odhadu rozpočtových
potřeb na rok 2020.
Kromě tržních faktorů zohledňuje tento NZ č. 1/2020 rovněž dopad legislativních rozhodnutí
týkajících se odvětví zemědělství od června 2019, kdy byl vypracován NR 2020, jakož i některých
rozhodnutí, která se zatím připravují, ale měla by být brzy přijata.
Celkově se potřeby EZZF na rok 2020 (po zohlednění pravidel EZZF ohledně „finanční kázně“)
momentálně odhadují na 44 481,1 milionu EUR3, což ve srovnání s NR 2020 představuje nárůst o
304,3 milionu EUR. Toto zvýšení je způsobeno zejména dodatečnými potřebami v kapitole 05 07
Audit zemědělských výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
(+174,3 milionu EUR) a v kapitole 05 03 Přímé platby, jejichž cílem je přispívat k příjmům
zemědělských podniků, omezit kolísavost jejich příjmů a plnit cíle v oblasti životního prostředí a
klimatu (+94 milionů EUR). Rovněž existují malé změny v kapitole 05 02 Zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělského odvětví prostřednictvím intervencí na zemědělských trzích ve
výši +36,0 milionu EUR.
Objem účelově vázaných příjmů, které by měly být podle odhadů k dispozici v roce 2020, se z 645,0
milionu EUR v NR 2020 zvyšuje na 999,0 milionu EUR (+354,0 milionu EUR), čímž jsou dodatečné
potřeby více než kompenzovány. Aktualizace odhadů se týká částek plynoucích z rozhodnutí o
schválení účetní závěrky (+181,0 milionu EUR) a nesrovnalostí (–7,0 milionu EUR). Dále NZ
č. 1/2020 počítá s očekávaným přenesením účelově vázaných příjmů z roku 2019 do roku 2020 ve

3

Objem potřeb odpovídá novým prostředkům ve výši 43 482,1 milionu EUR a účelově vázaným příjmům ve výši
999,0 milionu EUR.

3

výši 280,0 milionu EUR (očekávaný „přebytek“ EZZF)4, z nichž 100,0 milionu EUR již bylo zahrnuto
do NR 2020. Odhadovaný přebytek nezahrnuje nevyužité prostředky (468,7 milionu EUR) z rezervy
pro případ krize v zemědělství na rok 2019, která nebude využita. Tyto nevyužité prostředky budou v
roce 2020 převedeny na náhrady zemědělcům, vůči nimž byl uplatněn mechanismus finanční kázně.
V důsledku těchto aktualizací Komise navrhuje snížit odhady výdajů na zemědělství oproti NR 2020 o
–49,7 milionu EUR. K financování potřeb EZZF v roce 2020 budou zapotřebí prostředky na závazky
ve výši 43 482,1 milionu EUR, včetně 478,0 milionu EUR na vytvoření Rezervy pro krize v odvětví
zemědělství. Tato celková částka nepřekračuje čistý dílčí strop pro EZZF ve výši 43 887,1 milionu
EUR. To znamená, že mechanismus finanční kázně se uplatní pouze pro účely vytvoření rezervy pro
případ krize v zemědělství na rozpočtový rok 20205.
2.2

Podrobné připomínky

05 02  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského odvětví prostřednictvím intervencí na
zemědělských trzích (rozpočtové prostředky +36,0 milionu EUR)
Intervence na zemědělských trzích

Návrh rozpočtu na rok 2020

Nároky
Odhad účelově vázaných příjmů k dispozici v r. 2020
Požadované prostředky

(v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách)
Návrh na změnu
Návrh rozpočtu na rok 2020
č. 1/2020
(včetně NZ č. 1/2020)

2 644,1

+36,0

2 680,1

150,0

0,0

150,0

2 494,1

+36,0

2 530,1

Celkové potřeby na intervenční opatření na zemědělských trzích se ve srovnání s NR 2020 mírně
zvyšují o 36,0 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že částka účelově vázaných příjmů zůstává
ve srovnání s NR 2020 beze změny, prostředky požadované v NZ č. 1/2020 se zvýší o stejnou částku
na 2 530,1 milionu EUR.
Nejvýznamnější změna v tržních opatřeních, kterou NZ č. 1/2020 obsahuje, se týká odvětví drůbeže
(článek rozpočtu 05 02 15 99), s navýšením o 32,0 milionu EUR souvisejícím s konkrétními
mimořádnými opatřeními určenými zemědělcům v návaznosti na ohniska ptačí chřipky. Dále se
navrhuje zvýšení o 4,0 milionu EUR na zvláštní podporu pro včelařství (rozpočtová položka
05 02 15 06).
05 03  Přímé platby, jejichž cílem je přispívat k příjmům zemědělských podniků, omezit
kolísavost jejich příjmů a plnit cíle v oblasti životního prostředí a klimatu (rozpočtové prostředky
–260,0 milionu EUR)
Přímé platby

Návrh rozpočtu na rok 2020

(v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách)
Návrh na změnu
Návrh rozpočtu na rok 2020
č. 1/2020
(včetně NZ č. 1/2020)

Po uplatnění mechanismu finanční kázně (včetně prostředků na „Rezervu pro krize v odvětví zemědělství“)
Nároky
Odhad účelově vázaných příjmů k dispozici v r. 2020
Požadované prostředky

41 448,0

+94,0

495,0

+354,0

41 542,0
849,0

40 953,0

–260,0

40 693,0

Ve srovnání s NR 2020 se prostředky požadované pro kapitolu 05 03 revidují směrem dolů, a to o
260,0 milionu EUR. Tato změna je dána převážně vyšší částkou příjmů (+354,0 milionu EUR)
účelově vázaných na bod 05 03 01 10 Režim základní platby (RZP). Nárůst u odhadovaných potřeb
(+94,0 milionu EUR) oproti NR 2020 odráží velmi vysokou míru čerpání v rozpočtovém roce 2019,
4

5

Tento odhad vychází z prohlášení o skutečných výdajích, která do srpna 2019 předložily členské státy,
doplněných předpověďmi na období od 1. září 2019 do 15. října 2019. Úplné informace o skutečných výdajích za
toto zbývající období budou k dispozici koncem října / začátkem listopadu 2019.
Míra úpravy přímých plateb souvisejících s mechanismem finanční kázně pro kalendářní rok 2019 je stanovena v
prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/916. Komise tuto míru odpovídajícím způsobem aktualizuje, přičemž
zohlední změny navržené v tomto NZ.

4

která má podle očekávání pokračovat i v roce 2020. Určité rozdíly existují mezi rozpočtovými body
pro přímé platby, které odrážejí aktualizované posouzení potřeb (viz tabulka níže).
Ostatní výdaje na zemědělství financované z Evropského zemědělského záručního fondu
(EZZF) (rozpočtové prostředky +174,3 milionu EUR)
Prostředky pro rozpočtový článek 05 07 01 07 Finanční opravy ve prospěch členských států
na základě rozhodnutí o schválení souladu je třeba zvýšit o 176,6 milionu EUR v důsledku dvou
rozhodnutí Soudního dvora (ve věcech T-459/16 a T-237/17) ve prospěch členských států v případě
dříve přijatých rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Kromě toho existuje drobná aktualizace u
rozpočtového bodu 05 07 01 06 Finanční opravy ve prospěch členských států po rozhodnutí
o schválení účetní závěrky v hodnotě –2,3 milionu EUR (viz tabulka níže).
2.3

Podrobné číselné údaje podle rozpočtových položek
EUR

Rozpočtov
á položka

Prostředky na
závazky

Název

Prostředky na
platby

Oddíl III – Evropská komise
05 02 15 06
05 02 15 99
05 03 01 02
05 03 01 07
05 03 01 10
05 03 01 11
05 03 01 13
05 03 01 99
05 03 02 50
05 03 02 60
05 03 02 61
05 03 02 99

05 07 01 06

05 07 01 07

Zvláštní podpora pro včelařství
Ostatní opatření pro vepřové maso, drůbež, vejce, včelařství a
ostatní živočišné produkty
Mezisoučet 05 02
Režim jednotné platby na plochu (RJPP)
Redistributivní platba
Režim základní platby (RZP)
Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní
prostředí
Platba pro mladé zemědělce
Ostatní (přímé platby oddělené od produkce)
POSEI – Podpůrné programy Evropské unie
Dobrovolný režim podpory vázané na produkci
Režim pro malé zemědělce
Ostatní (přímé platby)
Mezisoučet 05 03
Výdaje na finanční opravy ve prospěch členských států na
základě rozhodnutí o schválení účetní závěrky z předchozích let
s ohledem na výdaje na sdílené řízení stanovené v rámci záruční
sekce EZOZF (dřívější opatření) a v rámci EZZF
Výdaje na finanční opravy ve prospěch členských států na
základě rozhodnutí o schválení účetní závěrky z předchozích let
s ohledem na výdaje na sdílené řízení stanovené v rámci záruční
sekcí EZOZF (dřívější opatření) a v rámci EZZF
Mezisoučet 05 07

EZZF celkem

+4 000 000

+4 000 000

+32 000 000

+32 000 000

+36 000 000
+21 000 000
+7 000 000
–325 000 000

+36 000 000
+21 000 000
+7 000 000
–-325 000 000

+54 000 000

+54 000 000

+120 000 000
–7 000 000
+1 000 000
+7 000 000
–137 000 000
–1 000 000

+120 000 000
–7 000 000
+1 000 000
+7 000 000
–137 000 000
–1 000 000

–260 000 000

–260 000 000

–2 300 000

–2 300 000

+176 600 000

+176 600 000

+174 300 000
–49 700 000

+174 300 000
–49 700 000

Příslušné rozpočtové poznámky jsou upraveny v příloze.
SOUVISEJÍCÍ S LEGISLATIVNÍMI NÁVRHY OBSAŽENÝMI V BALÍČKU TÝKAJÍCÍM SE
PŘIPRAVENOSTI NA BREXIT ZE DNE 4. ZÁŘÍ 2019.

3.

ÚPRAVY

3.1

Fond solidarity Evropské unie

V souladu s čl. 4a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 zahrnuje NR 2020 částku ve výši 50
milionů EUR v souvislosti s rozpočtovým článkem 13 06 01. Cílem je zajistit včasnou dostupnost
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rozpočtových zdrojů v případech, kdy členský stát při předkládání žádosti o finanční příspěvek
z fondu požádá o vyplacení zálohy.
Návrh Komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 2012/2002 s cílem poskytnout finanční pomoc členským státům na pokrytí vážné finanční zátěže,
která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody6, zavádí
nový článek 4b s vyšší maximální částkou 100 milionů EUR na zálohy. Komise proto navrhuje zvýšit
úroveň zálohových plateb v rámci Fondu solidarity Evropské unie o 50 milionů EUR a vložit tuto
dodatečnou částku do rezervy do doby, než Evropský parlament a Rada přijmou změnu právního
základu.
Rezervní článek se upraví, jak je uvedeno v tabulce níže, a mění se rozpočtové poznámky článků
13 06 01 a 13 06 02.
EUR

Rozpočtová
položka

Název

Prostředky na
závazky

40 02 41

Rozlišené prostředky (rezerva pro rozpočtový článek
13 06 01 – Pomoc členským státům v případě
závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky
pro životní podmínky, životní prostředí nebo
hospodářství)

Celkem

3.2

Prostředky na platby

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Vytvoření nové rozpočtové položky ve všeobecném výkazu příjmů

Návrh Komise na nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu
Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie7 stanoví pravidla pro
vztahy mezi Unií na jedné straně a Spojeným královstvím a jeho příjemci na straně druhé, pokud jde
o financování a plnění rozpočtu v roce 2020 v případě vystoupení Spojeného království bez dohody.
Navrhovaný rámec alternativních opatření stanoví možnost zachovat v průběhu roku 2020 způsobilost
k čerpání finančních prostředků Unie pro Spojené království a subjekty ze Spojeného království podle
právních závazků uzavřených před dnem vystoupení z EU nebo mezi datem vystoupení a koncem
roku 2019 při uplatnění nařízení (EU, Euratom) 2019/1197. To platí s výhradou podmínek
stanovených v návrhu.
Aby mohla Komise návrh provést, zejména aby umožnila začlenit příspěvek Spojeného království
do souhrnného rozpočtu, je třeba vytvořit nezbytnou rozpočtovou strukturu pro rozpočet na rok 2020.
Komise proto navrhuje vytvořit novou rozpočtovou položku v části B souhrnného výkazu příjmů:
nový článek 3 8 0 s cílem získat příspěvek Spojeného království v souvislosti s uplatňováním rámce
alternativních opatření.
Rozpočtové poznámky k navrhované nové položce jsou uvedeny v příloze.
4.

JINÉ ÚPRAVY

4.1

Oddíl I – Evropský parlament

Požadavek, aby byl plán pracovních míst Evropského parlamentu (EP) navýšen o 89 pracovních míst
a aby byl navýšen objem správních prostředků, které umožní vytvoření dodatečných pozic smluvních
zaměstnanců, nebyl zahrnut do oddílu návrhu rozpočtu na rok 2020 týkajícího se EP, dokud nebudou
dále objasněny důvody tohoto zvýšení.
6
7

COM(2019) 399 final, 4.9.2019
COM(2019) 461 final, 4.9.2019
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V návaznosti na další kontakty s EP a s přihlédnutím k přísným návrhům v okruhu pro správní výdaje
pro příští víceletý finanční rámec se navrhuje zahrnout do NR 2020 pro Evropský parlament
následující prvky:
 Dalších 89 pracovních míst podle plánu pracovních míst na rok 2020. Tato místa jsou určena
pouze na jeden rozpočtový rok a budou odstraněna z plánu pracovních míst v návrhu rozpočtu
na rok 2021. Tato pracovní místa mají za cíl usnadnit kontinuitu zaměstnávání dočasných
zaměstnanců s ohledem na použití čl. 29 odst. 4 služebního řádu. Nejsou zapotřebí žádné
dodatečné rozpočtové prostředky. Aktualizovaný plán pracovních míst je stanoven v příloze
rozpočtu.
 Prostředky ve výši 13,3 milionu EUR pro externí pracovníky, což odpovídá 155 pracovním
místům smluvních zaměstnanců, jakož i zvýšení prostředků potřebných na aktualizaci platů
a kariérní postup. Pokud jde o smluvní zaměstnance, má být v rozpočtu na rok 2020 vytvořeno 20
nových pracovních míst za účelem posílení bezpečnosti, která jsou financována z rozpočtové
položky 1 4 0 1 Ostatní zaměstnanci – bezpečnost. Dalších 135 smluvních zaměstnanců má být
financováno z rozpočtové položky 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci – Sekretariát a politické skupiny.
Tyto smlouvy již fungují, neboť zaměstnanci byli přijati v roce 2019, přičemž financování je
poskytováno prostřednictvím převodů schválených Rozpočtovým výborem Evropského
parlamentu (převody C1/2019 a C7/2019).
Kombinovaný účinek na oddíl návrhu rozpočtu na rok 2020 týkající se EP
EUR

Rozpočtov
á položka

Prostředky na
závazky

Název

Prostředky na
platby

Oddíl I – Evropský parlament
1 400

Ostatní zaměstnanci – Sekretariát a politické skupiny

1 401

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

Celkem

4.2

8 880 451

8 880 451

4 452 138
13 332 589

4 452 138
13 332 589

Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

Od předložení NR 2020 došlo k vývoji dvou bodů v oddíle Evropské služby pro vnější činnost
(ESVČ) a je třeba je aktualizovat, konkrétně:
 Budova NEO,
 Přizpůsobení personálního obsazení úřadu EU v Kosovu.
Budova NEO
Projekt výstavby sídla NEO sestává ze dvou budov, jejichž cílem je nahradit budovu Kortenberg, v
níž sídlí oddělení společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Projekt je v současné době v
běhu a očekává se, že bude dokončen do konce roku 2020, příp. do začátku roku 2021.
Během realizace renovačních a zařizovacích prací však ESVČ zjistila, že v rámci dříve odhadnutého
rozpočtu by nemohla být splněna nezbytná úroveň technické výkonnosti v oblasti fyzické bezpečnosti
a zabezpečených komunikací.
Zvýšení tudíž souvisí s potřebou chránit pracovní prostředí před vniknutím a odposlechem v souladu
s bezpečnostními pravidly stanovenými Radou a členskými státy. Úroveň nezbytných ochranných
opatření se vyvíjí v souladu s technologickým pokrokem a v souladu s odhadovanou úrovní ohrožení.
To znamená, že mnohá z dříve použitých řešení, na nichž byl založen původní odhad nákladů, již
nejsou dostačující.
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Aktualizace projektu představující změny a výsledné dodatečné náklady byly proto předloženy
Evropskému parlamentu a Radě a byly schváleny jejich příslušnými rozpočtovými výbory ve dnech 3.
a 13. září 2019.
Dodatečné náklady na tato opatření související s bezpečností by činily 5,0 milionu EUR
v rozpočtovém bodu 2 0 0 2 – ESVČ. Díky novému stanovení priorit a plánovanému přerozdělení
prostředků však může být dodatečná částka požadovaná na rok 2020 snížena na 2,8 milionu EUR.
Přizpůsobení personálního obsazení úřadu EU v Kosovu
V návaznosti na strategický přezkum mise EULEX 2015/2016 byla v červnu 2018 řada úkolů
v oblasti monitorování, odborného vedení a poradenství převedena z mise EULEX na úřad EU
v Kosovu. Rozpočet na financování 12 zaměstnanců úřadu byl tedy Evropským parlamentem a Radou
přidělen ESVČ a byl vykompenzován většími škrty v organizaci EULEX.
Od ledna 2019 byl ESVČ k dispozici dodatečný rozpočet na financování tří dalších pracovních míst,
čímž se celkový počet pracovních míst pro přechodné úkoly zvýšil na 15. Rozpočet ESVČ na rok
2019 byl rovněž pozměněn s cílem přeměnit tři nenákladová pracovní místa vyslaných národních
odborníků do režimu spolufinancování s cílem přilákat více zájmu a potenciálních kandidátů
z členských států.
Tato změna se však doposud ukázala nedostatečná k přilákání odpovídajícího zájmu a výsledkem je,
že byla obsazena pouze dvě z celkových šesti pracovních míst.
Vzhledem k této situaci a na základě posouzení potřeb úřadu má ESVČ v úmyslu přeměnit jedno
z těchto nevyužitých pracovních míst vyslaných národních odborníků na dvě místa místního zástupce.
Nepředpokládá se, že by tato přeměna znamenala pro ESVČ jakékoli dodatečné náklady, ale mohla by
případně v závislosti na zkušenostech přijatých zástupců přinést v průběhu času určité malé úspory.
Kombinovaný účinek na oddíl návrhu rozpočtu na rok 2019 týkající se ESVČ
EUR

Rozpočtov
Název
á položka
Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost
Práce spojené s úpravou a zabezpečením prostor
2002
Celkem

4.3

Prostředky na
závazky

Prostředky na
platby

2 786 000

2 786 000

2 786 000

2 786 000

Aktualizace dohody o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu

Jak stanoví bod C části II interinstitucionální dohody8, Komise prověřila nejnovější dostupné
informace týkající se dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA) a přezkoumala
očekávané potřeby na rok 2020 na základě vývoje procesu vyjednávání se zúčastněnými třetími
zeměmi. Na základě tohoto přezkumu Komise navrhuje přesunout prostředky na závazky ve výši 16,9
milionu EUR a prostředky na platby ve výši 14,9 milionu EUR z rezervy (40 02 41) do operační
položky (11 03 01 Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly
Unie ve vodách třetích zemí). Tento rozpočtově neutrální převod se týká dohod o rybolovu
s Kapverdskou republikou, Gambijskou republikou a Republikou Guinea-Bissau, v jejichž případě
byly příslušné dohody a související protokoly mezitím podepsány a jsou prozatímně uplatňovány.
Podrobnosti podle rozpočtových položek jsou uvedeny v tabulce níže a příslušné rozpočtové
poznámky jsou upraveny v příloze.
8

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
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EUR

Rozpočtová
položka
11 03 01
40 02 41

Prostředky na
závazky

Název
Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti
prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách
třetích zemí
Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový
článek 11 03 01)

+16 900 000

+14 900 000

–16 900 000

–14 900 000

0

0

Celkem

5.

TECHNICKÉ ÚPRAVY A OPRAVY

5.1

Inovační fond

Prostředky na platby

Inovační fond byl zřízen směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410, kterou se mění
směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů v Unii. Podporuje inovace nízkouhlíkových technologií a procesů v určitých hospodářských
odvětvích. V souladu s ustanoveními čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES o systému pro obchodování
s emisemi (ETS) je inovační fond plně financován příjmy z dražby určitého množství povolenek
na vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého (v průběhu konkrétního období) v rámci ETS.
Podle čl. 16 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856 ze dne 26. února 2019,
kterým se doplňuje směrnice 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu, Komise provádí
inovační fond v rámci přímého řízení nebo nepřímého řízení v souladu s příslušnými ustanoveními
finančního nařízení. Podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2019/856 u všech úkolů v oblasti provádění,
které vykonává Komise, včetně úkolů prováděných prostřednictvím výkonné agentury, představují
příjmy inovačního fondu vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 1 a 5 finančního
nařízení. Výdaje inovačního fondu, včetně správních nákladů, by byly plně financovány z vnějších
účelově vázaných příjmů vytvořených dražbou povolenek na emise a z nevyužitých prostředků
z předchozího programu NER300.
Aby Komise mohla zahájit provádění fondu, zejména s ohledem na první výzvu k předkládání návrhů
projektů, která má být vyhlášena v polovině roku 2020, je třeba v rozpočtu na rok 2020 vytvořit
potřebnou rozpočtovou strukturu. Komise proto navrhuje vytvořit tři nové rozpočtové položky: jednu
ve výkazu příjmů v oddíle Komise, článek 6 3 7, která má obdržet vnější účelově vázané příjmy; dvě
ve výkazu výdajů oddílu Komise, článek 34 03 01 a bod 34 01 06 01, určené na pokrytí provozních
a správních výdajů (plně krytých vnějšími účelově vázanými příjmy), které Komise k provádění
inovačního fondu v souladu s článkem 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856
potřebuje.
V souladu s čl. 22 odst. 1 finančního nařízení by všechny rozpočtové položky vytvořené pro inovační
fond měly označení pro memoria (p.m.). Rozpočtové poznámky navrhované pro tyto nové položky
jsou uvedeny v příloze rozpočtu. Navrhovaná rozpočtová struktura umožní podávání zpráv
o provádění inovačního fondu v rámci roční účetní závěrky.
5.2

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v
prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

V důsledku administrativní chyby nebyly prostředky na platby pro tento bod uvedené v NR 2020
v souladu s potřebami agentury, jak je uvedeno v pracovním dokumentu III připojeném k výkazu
odhadovaných příjmů a výdajů na rok 2020. Navrhuje se proto snížit prostředky na platby pro
agenturu eu-LISA o 21,8 milionu EUR, tedy celkem o 196 milionů EUR, což představuje skutečné
potřeby agentury na rok 2020.
EUR

Rozpočtová
položka

Prostředky na
závazky

Název

9

Prostředky na platby

EUR

18 02 07

Agentura Evropské unie pro provozní řízení
rozsáhlých informačních systémů v prostoru
svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

Celkem

10

–

–21 794 627

–

–21 794 627

SOUHRNNÁ TABULKA V ČLENĚNÍ PODLE OKRUHŮ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE

6.

Návrh rozpočtu na rok 2020
Okruh
PZ
1.

1a

Inteligentní růst podporující začlenění

83 328 329 504

PZ

PP

72 150 922 336

Návrh rozpočtu na rok 2020
(včetně NZ č. 1/2020)
PZ

PP

83 328 329 504

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

141 890 522

141 890 522

Strop

83 661 000 000

83 661 000 000

Rozpětí

474 561 018

474 561 018

Konkurenceschopnost pro růst a
zaměstnanost

24 716 438 982
Strop
Rozpětí

1b

PP

Návrh na změnu č. 1/2020

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

22 108 515 486

24 716 438 982

25 191 000 000

22 108 515 486

25 191 000 000

474 561 018
58 611 890 522

72 150 922 336

474 561 018
50 042 406 850

58 611 890 522

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

141 890 522

141 890 522

Strop

58 470 000 000

58 470 000 000

50 042 406 850

Rozpětí
2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 994 906 170

–49 700 000

–49 700 000

59 945 206 170

60 421 000 000

60 421 000 000

Rozpětí

426 093 830

475 793 830

Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)
– výdaje související s trhem a přímé platby
Dílčí strop
Zaokrouhlovací rozdíl vyjmutý z výpočtu rozpětí
3.

58 014 263 718

Strop

Bezpečnost a občanství

43 531 805 687

43 501 731 798

–49 700 000

–49 700 000

43 888 000 000

43 452 031 798

43 888 000 000

888 000
3 729 074 489

43 482 105 687

57 964 563 718

888 000
–21 794 627

3 723 911 857

3 729 074 489

Z toho v rámci nástroje pružnosti

778 074 489

778 074 489

Strop

2 951 000 000

2 951 000 000

3 702 117 230

Rozpětí
4.

Globální Evropa

10 307 572 239
Strop
Rozpětí

5.

Správa

Z toho: Správní výdaje orgánů

10 307 572 239
202 427 761

10 327 063 787

16 118 589

16 118 589

10 340 179 166

11 254 000 000

11 254 000 000

–252 000 000

–252 000 000

677 939 423
7 985 277 215

16 118 589

16 118 589

8 001 395 804

9 071 000 000

9 071 000 000

–252 000 000

–252 000 000

Celkem

167 683 942 979

153 202 222 889

Z toho v rámci nástroje pružnosti

778 074 489

849 779 197

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

141 890 522

Strop
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro
nepředvídané události
Rozpětí

168 797 000 000

Celkový součet

10 343 182 376

661 820 834
7 988 280 425

Dílčí strop
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro
nepředvídané události
Rozpětí

Další zvláštní nástroje

8 986 061 191

10 510 000 000

202 427 761
10 324 060 577

Strop
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro
nepředvídané události
Rozpětí

8 986 061 191

10 510 000 000

833 722 785

8 004 399 014

817 604 196
–33 581 411

–55 376 038

167 650 361 568

153 146 846 851

–14 914 951

778 074 489

834 864 246

141 890 522
172 420 000 000

168 797 000 000

1 781 022 032

20 067 556 308

1 814 603 443

587 763 000

418 500 000

50 000 000

50 000 000

637 763 000

468 500 000

168 271 705 979

153 620 722 889

16 418 589

–5 376 038

168 288 124 568

153 615 346 851

–252 000 000

172 420 000 000

–252 000 000
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20 108 017 395

