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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0607 

– C8-0387/2016), 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20201, zlasti členov 6 in 13, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 

Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju2, zlasti točke 14, 

– ob upoštevanju načelnega dogovora s Svetom z dne 7. marca 2017 o reviziji večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2014–20203, 

– ob upoštevanju Sklepa (EU) 2015/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2014 o sprostitvi varnostne rezerve4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega 

parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 20145, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo 

večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo 

predloga Komisije6 in z dne 26. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega 

okvira 2014–20207, 
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– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0104/2017), 

A. ker sta Evropski parlament in Svet v letu 2014 sprostila varnostno rezervo v znesku 

3 168 233 715 EUR za odobritve za plačila; ker je bil v sprostitev varnostne rezerve 

vključen znesek 350 milijonov EUR, dokler ne bi bil dosežen dogovor o obravnavi 

plačil za posebne instrumente;  

B. ker je bilo sklenjeno, da se znesek v višini 2 818 233 715 EUR pokrije v obdobju 2018–

2020 in da se Komisija pozove k pravočasni predložitvi predloga v zvezi s preostalim 

zneskom v višini 350 milijonov EUR; 

C. ker se lahko, glede na vmesno napoved plačil, predstavljeno v okviru vmesnega 

pregleda/revizije večletnega finančnega okvira, v obdobju 2018–2020 pričakuje pritisk 

na letne zgornje meje za plačila; 

D. ker je v proračunu za leto 2017 prikazana razlika do zgornje meje za plačila v višini 

9,8 milijarde EUR, ki omogoča kritje celotnega zneska, sproščenega v letu 2014; 

1. pozdravlja predlog Komisije, ki je bil predstavljen kot del svežnja o vmesnem 

pregledu/reviziji večletnega finančnega okvira; 

2. meni, da bo pokritje skupnega zneska 2 818 233 715, sproščenega v letu 2014 v okviru 

razlike do zgornje meje za plačila za leto 2017, zagotovilo večjo prožnost za drugi del 

večletnega finančnega okvira in pomagalo preprečiti morebitno novo krizo s plačili;  

3. poudarja, da izključitev iz pokritja preostalega zneska v višini 350 milijonov EUR 

potrjuje dolgoročno stališče Parlamenta, da se odobritve za plačila za posebne 

instrumente štejejo nad zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira; 

4. pozdravlja načelni dogovor s Svetom o priloženem sklepu, ki je skladen z razlago 

Parlamenta; 

5. odobri sklep, priložen tej resoluciji; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter 

poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 

Komisiji. 



PRILOGA 

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve 

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 

2017/1331.) 

 


