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Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0678 – C8-

0420/2016), 

– 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 návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, 

ktorý Komisia prijala 18. júla 2016 (COM(2016)0300) a ktorý bol zmenený opravným 

listom č. 1/2017 (COM(2016)0679), 

– so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 

rok 2017, ktorú Rada prijala 12. septembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 

14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– so zreteľom na svoju pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2017 prijatú 

26. októbra 20163, 

– so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 17. novembra 2016 

(14635/2016 – C8-0470/2016), 

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0346/2016), 

A. keďže po preskúmaní všetkých možností financovania dodatočných a nepredvídaných 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3  Prijaté texty, P8_TA(2016)0411. 



 

 

potrieb v súvislosti s viazanými rozpočtovými prostriedkami Komisia v návrhu 

rozpočtu navrhla mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti vo výške 

1 164,4 milióna EUR na doplnenie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa 

týkajú výdavkov v rámci okruhu 3 všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 

rok 2017, a to nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 

2 578 miliónov EUR v bežných cenách; 

B. keďže v roku 2017 pravdepodobne vzniknú nové finančné potreby v súvislosti s krízami 

vnútornej bezpečnosti a so súčasnými výzvami týkajúcimi sa humanitárnej oblasti, 

migrácie a utečencov; uznáva, že tieto potreby by mohli výrazne presiahnuť dostupné 

finančné prostriedky v rámci okruhu 3; pripomína, že v rámci stropu okruhu 3 už nie je 

k dispozícii žiadna rezerva; preto žiada Komisiu, aby objasnila, či a ako by sa mohli 

mobilizovať dodatočné finančné prostriedky využitím rezervy na nepredvídané udalosti 

s cieľom reagovať na možné nové finančné potreby v rámci okruhu 3 počas roka 2017; 

C. keďže Komisia zrevidovala tento návrh na mobilizáciu v rámci opravného listu 

č. 1/2017 s cieľom pokryť aj výdavky v rámci okruhu 4; 

D. keďže Zmierovací výbor zvolaný v súvislosti s rozpočtom na rok 2016 súhlasil 

s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti na úrovni 1 906,2 milióna EUR 

v okruhoch 3 a 4 a s kompenzáciou 575 miliónov EUR v nepridelenej rezerve v rámci 

okruhu 2 Udržateľný rast – prírodné zdroje v roku 2016, ako aj 507,3 milióna EUR 

v roku 2017, 570 miliónov EUR v roku 2018 a 253,9 milióna EUR v roku 2019 

v nepridelených rezervách v rámci okruhu 5 Administratíva; 

1. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

2. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady 

a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii. 



 

 

PRÍLOHA 

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 

2017/344.) 

 

 


