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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų 
rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą 
pabėgėliams Turkijoje
(COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa1, ypač 
į jo 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo2, ypač į jo 14 punktą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020-ųjų finansinių metų bendrąjį biudžetą, 
galutinai priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.3,

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projektą, kurį Komisija priėmė 
2020 m. birželio 3 d. (COM(2020)0421),

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 24 d. priimtą ir kitą dieną Parlamentui perduotą 
Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto (09060/2020 – 
C9-0189/2020),

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0125/2020),

A. kadangi Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13 straipsnyje nustatyta, kad 
sudaromas nenumatytų atvejų rezervas, kuris neviršija 0,03 % Sąjungos bendrųjų 
nacionalinių pajamų;

B. kadangi Komisija pasiūlė, atsižvelgdama į Europos Sąjungos 2020 m. bendrojo 
biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projekte numatytą finansavimą, mobilizuoti 
nenumatytų atvejų rezervo lėšas siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį teikti 
humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje ir padidinti Sąjungos 2020 finansinių metų 
bendrojo biudžeto įsipareigojimų asignavimus, viršijant DFP 4 išlaidų kategorijos 
viršutinę ribą;

1. pritaria tam, kad būtų mobilizuojamos nenumatytų atvejų rezervo lėšos siekiant skirti 
481 572 239 EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, viršijant daugiametės finansinės 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
2 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
3 OL L 57, 2020 2 27.
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programos 4 išlaidų kategorijos („Europos vaidmuo pasaulyje“) įsipareigojimų viršutinę 
ribą;

2. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.
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PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti 
humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo1, ypač į jo 14 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi: 

(1) Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/20132 13 straipsnyje nustatytas 0,03 % 
Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų neviršijantis nenumatytų atvejų rezervas; 

(2) remdamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 6 straipsniu, Komisija 
apskaičiavo nenumatytų atvejų rezervo 2020 m. absoliučią sumą3;

(3) išnagrinėjus visas kitas finansines galimybes reaguoti į nenumatytas aplinkybes 
neviršijant daugiametės finansinės programos (DFP) 4 išlaidų kategorijos („Europos 
vaidmuo pasaulyje“) 2020 m. įsipareigojimų viršutinės ribos ir atsižvelgiant į tai, kad 
2020 m. nėra kitų specialių priemonių, kuriomis būtų galima reaguoti į tokias 
aplinkybes, būtina mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšas siekiant patenkinti 
neatidėliotiną poreikį teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje ir padidinti 
Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto įsipareigojimų asignavimus, viršijant 
DFP 4 išlaidų kategorijos viršutinę ribą;

(4) atsižvelgiant į šią ypatingą padėtį laikoma, kad Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta kraštutinės priemonės naudojimo sąlyga 
yra įvykdyta;

(5) šis sprendimas yra susijęs su finansavimu, įtrauktu į 2020 m. Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 5. Siekiant užtikrinti derėjimą su tuo 
taisomuoju biudžetu, šis sprendimas turėtų įsigalioti nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sudarant 2020 finansinių metų Sąjungos bendrąjį biudžetą mobilizuojamos nenumatytų atvejų 
rezervo lėšos siekiant skirti 481 572 239 EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, viršijant 
daugiametės finansinės programos 4 išlaidų kategorijos („Europos vaidmuo pasaulyje“) 
įsipareigojimų viršutinę ribą.

1 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
2 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
3 2020 m. balandžio 2 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „2020 m. specialių 

priemonių techninis patikslinimas“ (COM(2020) 173).



PE653.774v02-00 6/7 RR\1208729LT.docx

LT

2 straipsnis
1 straipsnyje nurodyta bendra 481 572 239 EUR suma kompensuojama iš šių daugiametės 
finansinės programos išlaidų kategorijų 2020 finansinių metų įsipareigojimų viršutinės ribos 
maržų:

(a) 5 išlaidų kategorija („Administravimas“): 16 248 368 EUR;

(b) 2 išlaidų kategorija („Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“): 465 323 871 EUR.

3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo … [priėmimo data**].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas

[** Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant OL.]
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