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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2011 za 
proračunsko leto 2011, oddelek III – Komisija
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1, zlasti členov 37 
in 38 Uredbe,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki je bil 
dokončno sprejet dne 15. decembra 20102,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju3,

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2011 za proračunsko 
leto 2011, ki ga je Komisija predložila 17. junija 2011 (KOM(2011)0375),

– ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2011, ki ga je Svet 
sprejel dne ... 2011 (0000/2011 – C7-0000/2011),

– ob upoštevanju členov 75b in 75e poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0000/2011),

A. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 4/2011 za splošni proračun 2011 dvojen, 
in sicer povečanje sredstev v podrazdelku 3a in popravek napovedi tradicionalnih lastnih 
sredstev,

B. ker je povečanje sredstev za obveznosti za upravljanje migracijskih in begunskih tokov 
(prek agencije Frontex, Sklada za zunanje meje, Evropskega sklada za vračanje in 
Evropskega sklada za begunce) za skoraj 41,1 milijona EUR del raznolikega odgovora EU 
na politično dogajanje v državah južnega Sredozemlja,

C. ker gre za neto povečanje sredstev za obveznosti v skladu z načelom „nova sredstva za 
nove naloge“,

D. ker bo predlagano hkratno povečanje sredstev za plačila za 43,9 milijona EUR mogoče s 

                                               
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0475.
3 UL L 139, 14.6.2006, str. 1.
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prerazporeditvijo sredstev za plačila za energetska omrežja v okviru evropskega načrta za 
oživitev gospodarstva, kjer je izvrševanje nezadostno,

E. ker bodo sredstva, ki so zaradi nezadostnega izvrševanja na voljo v omenjeni proračunski 
vrstici, s sprejetjem spremembe proračuna št. 2/2011, predloga spremembe 
proračuna št. 4/2011 in nekaterih drugih prerazporeditev porabljena,

F. ker je treba vse morebitne prihodnje zahteve za plačila v letu 2011 predložiti ob 
upoštevanju skupne izjave o sredstvih za plačila, ki sta jo sprejeli obe veji proračunskega 
organa,

1. se seznanja s predlogom spremembe proračuna št. 4/2011;

2. se z velikim presenečenjem seznanja s protislovnima stališčema Sveta, ki je v predlogu 
spremembe proračuna št. 4/2011 odobril povečanje sredstev za nekatere programe v 
podrazdelku 3a, sredstva za povsem iste instrumente za proračunsko leto 2012 pa je 
zmanjšal;

3. v zvezi s tem opozarja, da sta skladnost in doslednost obveznosti EU za njene lastne 
instrumente pogoja za učinkovito in optimizirano porabo, ki je v času proračunskega 
varčevanja še kako zaželena;

4. odobri nespremenjeno stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2011 in naroči 
svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 4/2011 dokončno 
sprejeta, ter poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog spremembe proračuna št. 4/2011 sestoji iz dveh elementov:

1. Povečanje obveznosti v podrazdelku 3a proračuna za leto 2011 za upravljanje 
begunskih in migracijskih tokov po nedavnih dogodkih v severni Afriki.

To povečanje bo financirano s prerazporeditvijo in/ali dodatnimi sredstvi za obveznosti ter s 
prerazporeditvami sredstev za plačila.

Razčlenitev v milijonih EUR je naslednja:

Sredstva za plačila bodo prerazporejena iz vrstice „Evropski načrt za oživitev gospodarstva –
energetska omrežja“ (32 02 14 01), ki je bila že zmanjšana na osnovi neuradnega dokumenta 
Komisije o nezadostnem izvrševanju v znesku 352 milijona EUR:

* Predlog spremembe proračuna št. 2/2011: – 252 milijonov EUR, razčlenjenih takole:

– 182,4 milijona EUR za črpanje 
negativne rezerve, uvedene s spremembo 
proračuna št. 1/2011,
– 19,5 milijona EUR za uporabo 
Solidarnostnega sklada EU, kot 
predvideva predlog spremembe 
proračuna št. 2/2011,
– 50 milijonov EUR za povečanje 

Obveznosti Plačila
Frontex 30 24
Sklad za zunanje meje 6,5 4,9
Evropski sklad za vračanje 3,7 2,8
Evropski sklad za begunce 12 12,2

Skupno povečanje 52,2 43,9

Preprečevanje kriminala in boj proti njemu –10 0
Sredstva iz namenskih prejemkov v okviru 
Evropskega sklada za begunce

–1,1 0

Energetski projekti v okviru evropskega načrta za 
oživitev gospodarstva

0 –43,9

Skupno zmanjšanje –11,1 –43,9

Razlika po predlogu spremembe proračuna 
št. 4/2011 – SKUPAJ

+41,1 0



PE469.949v01-00 6/6 PR\874181SL.doc

SL

sredstev za plačila za Evropski sklad za 
prilagajanje globalizaciji.

* Predlog spremembe proračuna št. 4/2011: – 41,1 milijona EUR

* Prerazporeditev DEC 24/2011: – 30,2 milijona EUR 

* Notranja prerazporeditev: – 26 milijonov (sprejeta z dokumentom COM v 
poglavju 32 04)

Če bo predlog spremembe proračuna št. 4/2011 sprejet, kakršen je, bodo sredstva, ki so na 
voljo zaradi nezadostnega izvrševanja plačil v vrstici „Evropski načrt za oživitev 
gospodarstva – energetska omrežja“, v celoti izčrpana.

2. Popravek napovedi osnov za tradicionalna lastna sredstva, DDV in BND ter 
upoštevanje popravkov za Združeno kraljestvo v proračunih za leto 2006, 2007 in 2010.

Ta računovodski postopek bo spremenil porazdelitev prispevkov držav članic za lastna 
sredstva v proračunu EU.


