
 

 

Evropski parlament 
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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0399 

Sprememba proračuna št. 5/2017: financiranje Evropskega sklada za 

trajnostni razvoj in povečanje rezerve za nujno pomoč  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2017 o stališču Sveta o predlogu 

spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2017 za proračunsko leto 2017, da se 

zagotovi financiranje za Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) in povečanje 

rezerve za nujno pomoč po pregledu uredbe o večletnem finančnem okviru (12441/2017 

– C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 

energijo, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20021, zlasti člena 41 Uredbe, 

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, kot je bil 

dokončno sprejet 1. decembra 20162, 

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

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20203 (uredba o večletnem finančnem 

okviru), 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 2017/1123 z dne 20. junija 2017 o 

spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–20204, 

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

Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
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proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju1 (v nadaljnjem besedilu: 

Medinstitucionalni sporazum), 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu 

virov lastnih sredstev Evropske unije2, 

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2017, ki ga je Komisija sprejela 

dne 28. julija 2017 (COM(2017)0485), 

– ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2017, ki ga je Svet 

sprejel 10. oktobra 2017 in ga 11. oktobra 2017 posredoval Parlamentu (12441/2017 – 

C8-0351/2017), 

– ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0301/2017), 

A. ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 5/2017 zagotoviti financiranje Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD) po sprejetju s tem povezane pravne podlage in v 

splošnem proračunu za leto 2017 odraziti rezultat vmesnega pregleda uredbe o 

večletnem finančnem okviru v zvezi s povečanjem letnega zneska rezerve za nujno 

pomoč z 280 milijonov EUR na 300 milijonov EUR v cenah iz leta 2011; 

B. ker predlog spremembe proračuna št. 5/2017 zagotavlja 275 milijonov EUR v sredstvih 

za prevzem obveznosti in plačil za Evropski sklad za trajnostni razvoj, ki jih je treba v 

celoti pokriti z uporabo instrumenta prilagodljivosti, ker ni rezerve pod zgornjo mejo 

obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu); 

C. ker predlog spremembe proračuna št. 5/2017 obenem zmanjšuje sredstva za plačila za 

Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) 

za 275 milijonov EUR zaradi pričakovane prenizke porabe sredstev, ki je posledica 

poznega sprejetja pravnih podlag in zamude pri načrtovanju; 

D. ker predlog spremembe proračuna št. 5/2017 zagotavlja tudi dodatnih 22,8 milijona 

EUR (v tekočih cenah) za rezervo za nujno pomoč v sredstvih za prevzem obveznosti, 

ki odražajo vmesno revizijo uredbe o večletnem finančnem okviru; 

E. ker predlog spremembe proračuna št. 5/2017 spremlja predlog sklepa o uporabi 

instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za financiranje EFSD 

(COM(2017)0480) v znesku 275 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 

plačil v razdelku 4; 

F. ker sta Evropski parlament in Svet v proračunskem postopku za leto 2017 Komisijo 

pozvala, naj s spremembo proračuna zahteva potrebna sredstva za financiranje EFSD, 

takoj ko bo sprejeta pravna podlaga, in se zavezala, da bosta predlog Komisije za 

spremembo proračuna za leto 2017 hitro obravnavala; 

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2017, kot ga je predložila 

Komisija; 
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2. pozdravlja pravočasno sprejetje in začetek veljavnosti Uredbe (EU) 2017/16011 EFSD 

ter poziva k njegovemu hitremu izvajanju, ob polnem upoštevanju pravil in prednostnih 

nalog, ki jih določi zakonodajalec, in s posebnim poudarkom na določbah o 

odgovornosti; 

3. pozdravlja dejstvo, da vmesna revizija večletnega finančnega okvira omogoča 

financiranje EFSD prek povečanja instrumenta za prilagodljivost in hkrati povečuje 

rezervo za nujno pomoč; 

4. obžaluje, da države članice niso v zadostni meri izvajale sredstev Sklada za azil, 

migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost; opozarja, da prenos 

proračunskih sredstev (DEC 18/2017) že pomeni zmanjšanje sredstev za plačila v 

razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) za 284 milijonov EUR za Sklad za azil, migracije 

in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost kot vir za povečanje sredstev v drugem 

razdelku; poziva države članice, naj spoštujejo svoje politične sporazume in naj storijo 

vse v okviru svojih pristojnosti, da bi to prednostno nalogo Unije obravnavale ustrezno; 

5. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2017; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 5/2017 

dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu 

sodišču in nacionalnim parlamentom. 
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