
NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 

ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména 
na článek 312 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro 
atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům, 

v souladu se zvláštním legislativním postupem, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Roční stropy prostředků na závazky v jednotlivých kate
goriích výdajů a roční stropy prostředků na platby stano
vené tímto nařízením musí dodržovat stropy stanovené 
pro závazky a vlastní zdroje v rozhodnutí Rady 
2007/436/ES, Euratom ( 1 ). 

(2) Vzhledem k potřebě dostatečné míry předvídatelnosti při 
přípravě a provádění střednědobých investic by měla být 
platnost víceletého finančního rámce stanovena na sedm 
let počínaje 1. lednem 2014. Nejpozději v roce 2016 
proběhne přezkum, v návaznosti na volby do Evrop
ského parlamentu. Orgány včetně Evropského parla
mentu zvoleného v roce 2014 tak budou moci znovu 
posoudit priority. Výsledky tohoto přezkumu by se měly 
zohlednit při jakékoli revizi tohoto nařízení (dále jen 
„přezkum/revize“) pro zbývající roky víceletého finanč
ního rámce. 

(3) V souvislosti s přezkumem/revizí víceletého finančního 
rámce v polovině období se Evropský parlament, Rada 
a Komise dohodly, že předtím, než Komise předloží své 
návrhy, společně posoudí nejvhodnější délku období, 

které by měl pokrývat následujíc víceletý finanční rámec, 
s cílem dosáhnout náležité rovnováhy mezi délkou 
funkčních období členů Evropského parlamentu 
a Evropské komise a potřebou zajistit stabilitu programo
vých cyklů a předvídatelnost ve vztahu k investicím. 

(4) Aby se Unii umožnilo plnit její závazky v souladu 
s článkem 323 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „Smlouva o fungování EU“), měla by se uplat 
ňovat zvláštní a maximální možná flexibilita. 

(5) Tyto zvláštní nástroje jsou nezbytné k tomu, aby Unie 
byla schopna reagovat na zvláštní nepředvídané okol
nosti, nebo k financování jasně vymezených výdajů, 
které by nebylo možno financovat v rámci dostupných 
stropů pro jeden nebo více okruhů stanovených ve více
letém finančním rámci, což usnadní rozpočtový proces: 
rezerva na pomoc při mimořádných událostech, Fond 
solidarity Evropské unie, nástroj pružnosti, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, rozpětí pro nepře
dvídané události, zvláštní flexibilita pro řešení nezaměst
nanosti mladých lidí a posílení výzkumu a celkové 
rozpětí pro závazky týkající se růstu a zaměstnanosti, 
zejména zaměstnanosti mladých lidí. Proto je třeba 
přijmout zvláštní ustanovení upravující možnost zapsat 
do rozpočtu prostředky na závazky přesahující stropy 
stanovené ve víceletém finančním rámci, pokud je 
nezbytné využití zvláštních nástrojů. 

(6) Bude-li nutné mobilizovat záruky ze souhrnného 
rozpočtu Unie za úvěry poskytnuté ze systému podpory 
platební bilance nebo z evropského mechanismu finanční 
stabilizace, které jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) 
č. 332/2002 ( 2 ) a v nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ( 3 ), 
měla by se potřebná částka čerpat nad rámec stropů 
prostředků na závazky a prostředků na platby ve více
letém finančním rámci a současně by se měl respektovat 
strop vlastních zdrojů. 

(7) Víceletý finanční rámec by měl být stanoven v cenách 
roku 2011. Rovněž by měla být stanovena pravidla pro 
technické úpravy víceletého finančního rámce za účelem 
přepočtu stropů a disponibilních rozpětí.
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( 1 ) Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 
o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (OJ L 163, 
23.6.2007, p. 17). 

( 2 ) Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se 
zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím 
členských států (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1). 

( 3 ) Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení 
evropského mechanismu finanční stabilizace (Úř. věst. L 118, 
12.5.2010, s. 1).



(8) Víceletý finanční rámec by neměl brát v úvahu položky 
rozpočtu financované účelově vázanými příjmy ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2013 ( 1 ) (dále jen „finanční nařízení“). 

(9) Toto nařízení může být nutné revidovat v případě nepře
dvídaných okolností, s nimiž nebude možné se vypořádat 
v rámci stropů stanovených ve víceletém finančním 
rámci. Proto je nutné v takových případech revizi vícele
tého finančního rámce umožnit. 

(10) Je třeba stanovit pravidla pro další situace, které mohou 
vyžadovat úpravy nebo revizi víceletého finančního 
rámce. Tyto úpravy nebo revize mohou souviset 
s plněním rozpočtu, opatřeními, kterými se provazuje 
efektivita finančních prostředků a řádné hospodářské 
řízení, revizí Smluv, znovusjednocením Kypru nebo 
zpožděným přijetím nových pravidel pro určité oblasti 
politiky. 

(11) Národní příděly pro politiku soudržnosti jsou vypracová
vány na základě statistických údajů a prognóz použitých 
pro aktualizaci návrhu tohoto nařízení, který Komise 
předložila v červenci roku 2012. Vzhledem k nejisté 
přesnosti prognóz a dopadu na členské státy s omezením 
a za účelem zohlednění zvláště obtížné situace členských 
států postižených krizí Komise v roce 2016 přezkoumá 
celkové příděly všech členských států v rámci cíle politiky 
soudržnosti „Investice pro růst a zaměstnanost“ pro 
období 2017 až 2020. 

(12) Je nezbytné stanovit obecná pravidla pro spolupráci mezi 
orgány během rozpočtového procesu. 

(13) Zvláštní pravidla jsou nezbytná také pro úpravu infra
strukturních projektů velkého rozsahu, jejichž trvání 
značně přesahuje období, na něž se vztahuje víceletý 
finanční rámec. Je nutné stanovit maximální částky 
příspěvků na tyto projekty ze souhrnného rozpočtu 
Unie, čímž bude zajištěno, že nebudou mít vliv na jiné 
projekty financované z tohoto rozpočtu. 

(14) Komise by měla předložit návrh nového víceletého 
finančního rámce před 1. lednem 2018, aby orgánům 
umožnila jeho přijetí v dostatečném časovém předstihu 
před začátkem následujícího víceletého finančního rámce. 
Toto nařízení by se mělo i nadále použít, nebude-li naří
zení o novém víceletém finančním rámci přijato před 
koncem období víceletého finančního rámce stanoveného 
v tomto nařízení. 

(15) Hospodářský a sociální výbor, jakož i Výbor regionů byly 
konzultovány a přijaly stanoviska ( 2 ). 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

KAPITOLA 1 

Obecná ustanovení 

Článek 1 

Víceletý finanční rámec 

Víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020 (dále jen 
„víceletý finanční rámec“) je obsažen v příloze. 

Článek 2 

Přezkum/revize víceletého finančního rámce v polovině 
období 

Do konce roku 2016 předloží Komise přezkum fungování více
letého finančního rámce, a to při plném zohlednění ekonomické 
situace v té době, jakož i posledních makroekonomických 
prognóz. Tento povinný přezkum bude, je-li to vhodné, 
doplněn legislativním návrhem na revizi tohoto nařízení 
v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o fungování 
EU. Aniž je dotčen článek 7 tohoto nařízení, nebudou na 
základě této revize sníženy předem přidělené národní příděly. 

Článek 3 

Dodržování stropů víceletého finančního rámce 

1. Evropský parlament, Rada a Komise dodrží v průběhu 
každého rozpočtového procesu a při plnění rozpočtu 
v daném rozpočtovém roce roční stropy výdajů stanovené ve 
víceletém finančním rámci. 

Dílčím stropem okruhu 2, jak je stanoven v příloze, není 
dotčena flexibilita mezi dvěma pilíři společné zemědělské poli
tiky (SZP). Upravený strop, který se uplatní pro I. pilíř SZP 
v návaznosti na převody mezi Evropským zemědělským fondem 
pro rozvoj venkova a přímými platbami se stanoví v příslušném 
právním aktu a víceletý finanční rámec se odpovídajícím 
způsobem upraví v rámci technické úpravy stanovené v čl. 6 
odst. 1 tohoto nařízení. 

2. Zvláštní nástroje uvedené v článcích 9 až 15 zajistí flexi
bilitu víceletého finančního rámce a budou přijaty za účelem 
zajištění hladkého průběhu rozpočtového procesu. Prostředky 
na závazky mohou být zapsány do rozpočtu nad stropy přísluš
ných okruhů stanovených ve víceletém finančním rámci, pokud 
je nezbytné využít prostředky z rezervy na pomoc při mimo 
řádných událostech, Fondu solidarity Evropské unie, nástroje 
pružnosti, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, 
rozpětí pro nepředvídané události, zvláštní flexibility pro řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí a posílení výzkumu a celkového 
rozpětí pro závazky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí, v souladu s nařízením Rady (ES)
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( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2013 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Evropské unie (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 

( 2 ) Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu 
nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020 (Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 32); Stanovisko Výboru 
regionů Nový víceletý finanční rámec po roce 2013 (Úř. věst. C 391, 
18.12.2012, s. 31).



č. 2012/2002 ( 1 ), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1927/2006 ( 2 ), a Interinstitucionální dohodou mezi Evrop
ským parlamentem, Radou a Komisí ( 3 ). 

3. Bude-li třeba použít ze souhrnného rozpočtu Unie záruku 
za úvěr podle nařízení (ES) č. 332/2002 nebo podle nařízení 
(EU) č. 407/2010, stane se tak nad rámec stropů stanovených 
ve víceletém finančním rámci. 

Článek 4 

Dodržování stropu vlastních zdrojů 

1. Pro každý rok, na který se finanční rámec vztahuje, 
nemůže být celková výše požadovaných prostředků na platby 
po roční úpravě a s ohledem na všechny další úpravy a revize, 
jakož i na použití čl. 2 odst. 2 a 3, taková, aby znamenala 
sazbu odvodu vlastních zdrojů přesahující strop vlastních zdrojů 
stanovený v souladu s rozhodnutím 2007/436/ES, Euratom. 

2. Je-li to nezbytné, stropy stanovené ve víceletém finančním 
rámci se na základě jeho revize sníží s cílem zajistit dodržení 
stropu vlastních zdrojů stanoveného v souladu s rozhodnutím 
2007/436/ES, Euratom. 

Článek 5 

Celkové rozpětí pro platby 

1. Počínaje rokem 2015 Komise každoročně v rámci tech
nické úpravy uvedené v článku 4 upraví směrem nahoru strop 
plateb pro roky 2015–2020 o částku, která se rovná rozdílu 
mezi provedenými platbami a stropem plateb víceletého finanč
ního rámce z roku n-1. 

2. Roční úpravy nesmí v letech 2018–2020 přesáhnout 
původní strop plateb pro příslušný rok o tyto maximální částky 
(v cenách roku 2011): 

2018 – 7 miliard EUR, 

2019 – 9 miliard EUR, 

2020 – 10 miliard EUR. 

3. Jakákoli úprava směrem nahoru musí být plně vyrovnána 
odpovídajícím snížením stropu plateb pro rok n-1. 

Článek 6 

Technické úpravy 

1. Komise každý rok v předstihu před rozpočtovým 
procesem pro rok n +1 provede tyto technické úpravy vícele
tého finančního rámce: 

a) přecenění stropů a celkových částek prostředků na závazky 
a prostředků na platby v cenách roku n +1; 

b) výpočet dostupného rozpětí v mezích stropu vlastních 
zdrojů stanoveného podle rozhodnutí 2007/436/ES, Eura
tom; 

c) výpočet absolutní částky rozpětí pro nepředvídané události 
stanoveného v článku 13; 

d) výpočet celkového rozpětí pro platby stanoveného 
v článku 5; 

e) výpočet celkového rozpětí pro závazky stanoveného 
v článku 14. 

2. Komise provede technické úpravy uvedené v odstavci 1 na 
základě pevně stanoveného deflátoru ve výši 2 % za rok. 

3. Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě výsledky 
technických úprav uvedených v odstavci 1 a podkladové ekono
mické prognózy. 

4. Aniž jsou dotčeny články 7 a 8, nemohou být provedeny 
žádné další technické úpravy ani během roku, ani v podobě 
dodatečných korekcí v následujících letech. 

Článek 7 

Úpravy přídělů na politiku soudržnosti 

1. Za účelem zohlednění zvláště obtížné situace členských 
států postižených krizí Komise v roce 2016 spolu s technickou 
úpravou pro rok 2017 přezkoumá a porovná celkové příděly 
všech členských států v rámci cíle politiky soudržnosti „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ pro období 2017 až 2020, přičemž 
použije metodu přidělování stanovenou v příslušném základním 
aktu na základě v té době dostupných nejaktuálnějších statistik 
a pro zastropované členské státy na základě srovnání mezi 
kumulovaným HDP daného členského státu za roky 2014 
a 2015 a jeho kumulovaným HDP odhadovaným v roce 
2012. Jestliže kumulativní rozdíl přesáhne +/- 5 %, provede 
úpravu těchto celkových přídělů.
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( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 
o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 
14.11.2002, s. 3). 

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1). 

( 3 ) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. 
C 373, 20.12.2013, s. 1).



2. Požadované úpravy se rozloží rovnoměrně na roky 
2017–2020 a příslušné stropy víceletého finančního rámce se 
odpovídajícím způsobem změní. Stropy plateb se změní odpo
vídajícím způsobem, aby byl zajištěn řádný vývoj vzhledem 
k prostředkům na závazky. 

3. Ve své technické úpravě pro rok 2017, v návaznosti na 
střednědobý přezkum způsobilosti členských států pro Fond 
soudržnosti, stanovený v čl. 90 odst. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ( 1 ), v případě, že se 
určitý členský stát stane nově způsobilým pro Fond soudržnosti, 
nebo stávající způsobilost ztratí, Komise přičte vyplývající částky 
k prostředkům přiděleným danému členskému státu pro období 
2017 až 2020, nebo je od nich odečte. 

4. Požadované úpravy vyplývající z odstavce 3 se rozloží 
rovnoměrně na roky 2017–2020 a příslušné stropy víceletého 
finančního rámce se odpovídajícím způsobem změní. Stropy 
plateb se změní odpovídajícím způsobem, aby byl zajištěn 
řádný vývoj vzhledem k prostředkům na závazky. 

5. Celkový čistý kladný nebo záporný dopad těchto úprav 
podle odstavců 1 a 3 nesmí překročit 4 miliardy EUR. 

Článek 8 

Úpravy související s opatřeními, kterými se provazuje 
efektivita finančních prostředků a řádné hospodářské 

řízení 

V případě, že Komise zruší pozastavení rozpočtových závazků 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evrop
ského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského země
dělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu v souvislosti s opatřeními, kterými se 
provazuje efektivita finančních prostředků a řádné hospodářské 
řízení, převede Komise v souladu s příslušným základním aktem 
pozastavené závazky do následujících let. Pozastavené závazky 
z roku n nelze znovu zapsat do rozpočtu po roce n+3. 

KAPITOLA 2 

Zvláštní nástroje 

Článek 9 

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech 

1. Účelem rezervy na pomoc při mimořádných událostech je 
rychle reagovat na konkrétní požadavky pomoci třetích zemí po 
událostech, které nebylo možné předvídat při sestavování 

rozpočtu; je určena především pro humanitární akce, ale lze ji 
využít i při civilním řešení krizí a civilní ochraně a v situacích, 
kdy vzniká velký tlak na vnějších hranicích Unie v důsledku 
migračních toků, vyžadují-li to okolnosti. 

2. Roční výše této rezervy se stanovuje na 280 milionů EUR 
(v cenách roku 2011) a může být využita až do roku n+1 
v souladu s finančním nařízením. Tato rezerva se do 
souhrnného rozpočtu Unie zapisuje jako předběžná položka. 
Část roční částky vyplývající z předchozího roku bude čerpána 
jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani 
v roce n + 1, propadá. 

Článek 10 

Fond solidarity Evropské unie 

1. Fond solidarity Evropské unie má umožňovat finanční 
pomoc v případě rozsáhlých katastrof na území členského 
státu nebo kandidátské země, jak je stanoveno v příslušném 
základním právním aktu. Pro částku, jež bude pro účely 
fondu každoročně k dispozici, se stanoví strop ve výši 500 
milionů EUR (v cenách roku 2011). K 1. říjnu každého roku 
by měla zůstat k dispozici alespoň jedna čtvrtina roční částky 
na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce roku. Část uvedené 
roční částky, která není zapsána do rozpočtu, lze využít až do 
roku n+1. Část roční částky vyplývající z předchozího roku 
bude čerpána jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se 
nevyužije ani v roce n + 1, propadá. 

2. Ve výjimečných případech a za předpokladu, že v roce, 
kdy došlo ke katastrofě ve smyslu příslušného základního práv
ního aktu, nepostačují zbývající disponibilní finanční zdroje 
Fondu solidarity Evropské unie k úhradě pomoci ve výši pova 
žované Evropským parlamentem a Radou za nezbytnou, může 
Komise navrhnout čerpání chybějících prostředků z ročních 
částek, jež jsou k dispozici pro rok následující. 

Článek 11 

Nástroj pružnosti 

1. Nástroj pružnosti má v daném rozpočtovém roce a až do 
výše stanovené částky umožnit financování přesně určených 
výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro 
jeden nebo více jiných okruhů. Strop pro roční částku disponi
bilní pro nástroj pružnosti činí 471 milionů EUR (v cenách 
roku 2011). 

2. Nevyužitou část z roční částky nástroje pružnosti lze 
využít až do roku n+3. Část roční částky vyplývající z předcho
zích let bude využita jako první, a to podle stáří. Ta část roční 
částky, jež se nevyužije ani v roce n+3, propadá.
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( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
a Evropského námořního a rybářského fondu, na které se vztahuje 
společný strategický rámec, kterým se stanoví obecná ustanovení 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 (Viz strana 320 v tomto čísle Úředního věstníku).



Článek 12 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

1. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, jehož cíle 
a oblast působnosti jsou vymezeny v nařízení Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 1927/2006, nepřekročí maximální roční 
částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). 

2. Tato položka pro Evropský fond pro přizpůsobení globa
lizaci se do souhrnného rozpočtu Unie zapisuje jako předběžná 
položka. 

Článek 13 

Rozpětí pro nepředvídané události 

1. Mimo stropy víceletého finančního rámce se vytvoří 
rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého 
národního důchodu Unie, a to jako krajní nástroj umožňující 
reagovat na nepředvídané události. Může být uvolněno pouze ve 
vztahu k opravnému či ročnímu rozpočtu. 

2. Výše prostředků čerpaných v každém daném roce z rozpětí 
pro nepředvídané události nepřekročí maximální částku stano
venou v rámci roční technické úpravy víceletého finančního 
rámce a musí být v souladu se stropem vlastních zdrojů. 

3. Částky, které jsou k dispozici prostřednictvím uvolnění 
prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, musí být plně 
vyrovnány snížením rozpětí v jednom či více okruzích finanč
ního rámce pro běžný rozpočtový rok nebo budoucí rozpoč
tové roky. 

4. Takto vyrovnané částky nesmějí být dále uvolněny 
v kontextu víceletého finančního rámce. Využití rozpětí pro 
nepředvídané události nesmí vést k překročení celkových stropů 
prostředků na závazky a prostředků na platby, které jsou ve 
víceletém finančním rámci stanoveny na běžný rozpočtový 
rok a budoucí rozpočtové roky. 

Článek 14 

Celkové rozpětí pro závazky na růst a zaměstnanost, 
zejména zaměstnanosti mladých lidí 

1. Rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví 
u prostředků na závazky pro roky 2014–2017, představuje 
celkové rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež 
má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve víceletém 
finančním rámci pro roky 2016 až 2020 pro cíle politiky týka
jící se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých 
lidí. 

2. Komise každý rok v rámci technické úpravy podle článku 
6 vypočte částku, která je k dispozici. Evropský parlament 
a Rada mohou toto celkové rozpětí víceletého finančního 
rámce nebo jeho část uvolnit v rámci rozpočtového procesu 
podle článku 314 Smlouvy o fungování EU. 

Článek 15 

Zvláštní flexibilita pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí 
a posílení výzkumu 

Až 2 543 milionů EUR (v cenách roku 2011) může být v letech 
2014 a 2015 upřednostněno jako součást ročního rozpočto
vého procesu pro specifikované politické cíle týkající se zaměst
nanosti mladých lidí, výzkumu, programu ERASMUS, zejména 
pro učňovské stáže, a malých a středních podniků. Tyto částky 
musí být plně započteny vůči prostředkům v rámci okruhů 
nebo mezi nimi, tak aby se nezměnily celkové roční stropy 
pro období 2014–2020 ani celkové příděly podle okruhů 
a podokruhů za uvedené období. 

Článek 16 

Příspěvek k financování projektů velkého rozsahu 

1. Na období 2014 až 2020 musí být k dispozici pro 
evropské programy pro družicovou navigaci EGNOS a Galileo 
ze souhrnného rozpočtu Unie maximálně 6 300 milionů EUR 
(v cenách roku 2011). 

2. Na období 2014 až 2020 musí být k dispozici pro 
projekt Mezinárodního termonukleárního experimentálního 
reaktoru (ITER) ze souhrnného rozpočtu Unie maximálně 
2 707 milionů EUR (v cenách roku 2011). 

3. Na období 2014 až 2020 musí být k dispozici pro 
program Copernicus (Evropský program monitorování Země) 
ze souhrnného rozpočtu Unie maximálně 3 786 milionů EUR 
(v cenách roku 2011). 

KAPITOLA 3 

Revize 

Článek 17 

Revize víceletého finančního rámce 

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 a články 18 až 22 a 25, lze 
v případě nepředvídaných okolností víceletý finanční rámec 
revidovat v souladu se stropem vlastních zdrojů stanoveným 
podle rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom. 

2. Každý návrh na revizi víceletého finančního rámce podle 
odstavce 1 musí být zpravidla předložen a přijat před začátkem 
rozpočtového procesu pro daný rozpočtový rok nebo pro první 
z daných rozpočtových let. 

3. Každý návrh na revizi víceletého finančního rámce podle 
odstavce 1 přezkoumá možnosti přerozdělení výdajů mezi 
programy spadajících do okruhu dotčeného revizí, přičemž se 
klade zvláštní zřetel na očekávané nedostatečné využití 
prostředků. Cílem by mělo být, aby významná částka, vyjádřená 
v absolutní hodnotě a jako procento plánovaného nového 
výdaje, byla v mezích stávajícího stropu pro příslušný okruh.
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4. Každá revize víceletého finančního rámce podle odstavce 
1 zohlední možnosti vyrovnání každého zvýšení stropu 
v jednom okruhu snížením stropu v jiném okruhu. 

5. Každá revize víceletého finančního rámce podle odstavce 
1 zachová vhodný poměr mezi závazky a platbami. 

Článek 18 

Revize spojená s prováděním 

Současně se sdělením výsledků technických úprav víceletého 
finančního rámce předkládá Komise Evropskému parlamentu 
a Radě návrhy na revizi celkových prostředků na platby, které 
považuje za nezbytné z hlediska provádění, aby zajistila řádnou 
správu ročních stropů plateb a zejména jejich řádný vývoj 
vzhledem k prostředkům na závazky. Evropský parlament 
a Rada rozhodnou o uvedených návrzích do 1. května roku n. 

Článek 19 

Revize vyplývající z nových pravidel nebo programů pro 
strukturální fondy, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní 
a rybářský fond, Azylový a migrační fond a Fond pro 

vnitřní bezpečnost 

1. V případě přijetí nových pravidel nebo programů v rámci 
sdíleného řízení strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evrop
ského námořního a rybářského fondu, Azylového a migračního 
fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost po 1. lednu 2014 bude 
víceletý finanční rámec revidován tak, aby byly prostředky, které 
nebyly využity v roce 2014, převedeny do následujících let nad 
rámec příslušných výdajových stropů,. 

2. Revize týkající se převodu přidělených částek nečerpaných 
v roce 2014 bude přijata před 1. květnem 2015. 

Článek 20 

Revize finančního rámce v případě revize Smluv 

Dojde-li v období 2014-2020 k revizi Smluv, která by měla 
rozpočtový dopad, bude víceletý finanční rámec odpovídajícím 
způsobem revidován. 

Článek 21 

Revize víceletého finančního rámce v případě rozšíření 
Unie 

Přistoupí-li k Unii v období 2014 až 2020 nový členský stát 
nebo nové členské státy, bude víceletý finanční rámec revidován 
tak, aby byly zohledněny požadavky na výdaje vyplývající 
z tohoto přistoupení. 

Článek 22 

Revize víceletého finančního rámce v případě 
znovusjednocení Kypru 

V případě znovusjednocení Kypru mezi lety 2014 až 2020 
bude víceletý finanční rámec revidován tak, aby bylo 

zohledněno komplexní urovnání kyperského problému 
a dodatečné finanční potřeby vyplývající ze znovusjednocení. 

Článek 23 

Interinstitucionální spolupráce během rozpočtového 
procesu 

Evropský parlament, Rada a Komise (dále jen „orgány“) přijmou 
veškerá opatření, aby usnadnily průběh ročního rozpočtového 
procesu. 

Orgány v průběhu tohoto procesu spolupracují v dobré víře 
s cílem sblížit co nejvíce své postoje. Orgány ve všech stadiích 
tohoto procesu spolupracují prostřednictvím příslušných inte
rinstitucionálních kontaktů s cílem sledovat postup práce 
a analyzovat míru sbližování názorů. 

Orgány zajistí co nejlepší koordinaci svých pracovních harmo
nogramů s cílem umožnit, aby jednání probíhala koherentně 
a konvergentně a směřovala k přijetí souhrnného rozpočtu 
Unie. 

Ve všech stádiích procesu a na různých úrovních zastoupení se 
mohou v závislosti na povaze očekávané diskuse konat 
třístranné rozhovory. Každý orgán v souladu se svým jednacím 
řádem určí své zástupce na každé zasedání, definuje svůj 
mandát pro jednání a o opatřeních týkajících se zasedání včas 
informuje ostatní orgány. 

Článek 24 

Jednotnost rozpočtu 

Do souhrnného rozpočtu Unie musí být v souladu s článkem 7 
finančního nařízení zahrnuty veškeré výdaje a příjmy Unie 
a Evropského společenství pro atomovou energii, včetně výdajů 
vyplývajících z jakéhokoli příslušného rozhodnutí přijatého 
jednomyslně Radou po konzultaci s Evropským parlamentem 
v rámci článku 332 Smlouvy o fungování EU. 

Článek 25 

Přechod k dalšímu víceletému finančnímu rámci 

Komise předloží před 1. lednem 2018 návrh nového víceletého 
finančního rámce. 

Nebude-li do 31. prosince 2020 přijato nařízení Rady, kterým 
se stanoví nový víceletý finanční rámec, prodlouží se platnost 
stropů a dalších ustanovení pro poslední rok stávajícího vícele
tého finanční rámce, dokud nebude přijato nové nařízení, 
kterým se stanoví nový víceletý finanční rámec. Přistoupí-li 
k Unii po roce 2020 nový členský stát a bude-li to třeba, 
reviduje se prodloužený víceletý finanční rámec tak, aby zohled 
ňoval toto přistoupení.
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Článek 26 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne 1. ledna 2014. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 2. prosince 2013. 

Za Radu 
předseda 

E. GUSTAS
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PŘÍLOHA I 

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (EU-28) 

(v milionech EUR - v cenách roku 2011) 

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 
2014–2020 

1. Inteligentní růst podporující začlenění 60 283 61 725 62 771 64 238 65 528 67 214 69 004 450 763 

1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 15 605 16 321 16 726 17 693 18 490 19 700 21 079 125 614 

1b: Hospodářská, sociální a územní soudržnost 44 678 45 404 46 045 46 545 47 038 47 514 47 925 325 149 

2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje 55 883 55 060 54 261 53 448 52 466 51 503 50 558 373 179 

z toho: výdaje související s trhem a přímé platby 41 585 40 989 40 421 39 837 39 079 38 335 37 605 277 851 

3. Bezpečnost a občanství 2 053 2 075 2 154 2 232 2 312 2 391 2 469 15 686 

4. Globální Evropa 7 854 8 083 8 281 8 375 8 553 8 764 8 794 58 704 

5. Správa 8 218 8 385 8 589 8 807 9 007 9 206 9 417 61 629 

z toho: správní výdaje orgánů 6 649 6 791 6 955 7 110 7 278 7 425 7 590 49 798 

6. Náhrady 27 0 0 0 0 0 0 27 

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY 134 318 135 328 136 056 137 100 137 866 139 078 140 242 959 988 

v procentech HND 1,03 % 1,02 % 1,00 % 1,00 % 0,99 % 0,98 % 0,98 % 1,00 % 

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA PLATBY 128 030 131 095 131 046 126 777 129 778 130 893 130 781 908 400 

v procentech HND 0,98 % 0,98 % 0,97 % 0,92 % 0,93 % 0,93 % 0,91 % 0,95 % 

Dostupné rozpětí 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,31 % 0,30 % 0,30 % 0,32 % 0,28 % 

Strop vlastních zdrojů jako procento HND 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %
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