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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na 
nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v 
Turecku
(COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0422) – 
C9-0162/2020),

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20201, a najmä na jeho 
článok 13,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení2, a najmä na jej bod 14,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s 
konečnou platnosťou 27. novembra 20193,

– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorý Komisia prijala 3. júna 2020 
(COM(2020)0421),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorú Rada prijala 24. 
júna 2020 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v nasledujúci deň (09060/2020 – 
C9-0189/2020),

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0125/2020),

A. keďže v článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 je stanovená rezerva 
na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie,

B. keďže Komisia navrhla v súvislosti s financovaním zahrnutým v návrhu opravného 
rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rok 2020 mobilizovať rezervu 
na nepredvídané udalosti s cieľom riešiť naliehavú potrebu poskytnúť humanitárnu 
pomoc pre utečencov v Turecku zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov vo 
všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 4 VFR,

1. súhlasí s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti vo výške 481 572 239 EUR vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch nad rámec stropu viazaných rozpočtových 
prostriedkov v rámci okruhu 4 (Globálna Európa) viacročného finančného rámca;

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
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2. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a 
aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie 
poskytovania humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení1, a najmä na jej bod 14,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže: 

(1) V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20132 sa stanovila rezerva na 
nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie. 

(2) V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 Komisia vypočítala 
absolútnu sumu rezervy na nepredvídané udalosti na rok 20203.

(3) Po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reakcie na nepredvídané 
okolnosti v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2020 pre okruh 4 
(Globálna Európa) viacročného finančného rámca (VFR) a vzhľadom na to, že v roku 
2020 nie sú k dispozícii žiadne iné osobitné nástroje na reakciu na takéto okolnosti, je 
potrebné mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti s cieľom riešiť naliehavú 
potrebu poskytnúť humanitárnu pomoc pre utečencov v Turecku zvýšením viazaných 
rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad 
rámec stropu okruhu 4 VFR.

(4) So zreteľom na túto veľmi osobitnú situáciu je podmienka stanovená v článku 13 ods. 1 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, že musí ísť o poslednú možnosť, splnená.

(5) Toto rozhodnutie je spojené s financovaním zahrnutým do opravného rozpočtu č. 5 k 
všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rok 2020. S cieľom zabezpečiť súlad s 
uvedeným opravným rozpočtom by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom 
jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2020 sa nad rámec stropu viazaných 
rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 4 (Globálna Európa) viacročného finančného 
rámca mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 481 572 239 EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch.

1 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
2 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 

rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
3 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 2. apríla 2020 – Technická úprava v súvislosti s 

osobitnými nástrojmi na rok 2020 (COM(2020)0173).
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Článok 2
Celková suma 481 572 239 EUR uvedená v článku 1 sa kompenzuje rezervami v rámci stropu 
viazaných rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok 2020 v týchto okruhoch viacročného 
finančného rámca:

a) okruh 5 (Administratíva): 16 248 368 EUR;

b) okruh 2 (Udržateľný rast: prírodné zdroje): 465 323 871 EUR.

Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Uplatňuje sa od … [dátum prijatia**].

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu
Predseda Predseda

[** Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.]
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INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
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