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P8_TA(2017)0113 

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas  

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 

2016/2233(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa1, ir 

ypač į jo 6 ir 13 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo2, ir ypač į jo 14 punktą, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 7 d. Tarybos pritarimą iš esmės dėl 2014–2020 m. 

daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio tikslinimo3, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

(ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo4, 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 

2014 m.5, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją „Pasirengimas porinkiminiam 

2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant 

pasiūlymą“6 ir 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. daugiametės 

                                                 
1  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
2  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 
3  7030/2017 ir 7031/2017 COR1. 
4  OL L 72, 2015 3 17, p. 4. 
5  OL C 294, 2016 8 12, p. 65. 
6  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0309. 

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1


 

 

finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo1, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0104/2017), 

A. kadangi 2014 m. Europos Parlamentas ir Taryba nenumatytų atvejų rezervui mobilizavo 

3 168 233 715 EUR mokėjimų asignavimų sumą; kadangi mobilizuojant nenumatytų 

atvejų rezervo lėšas buvo įtraukta 350 mln. EUR suma, kol bus susitarta dėl specialioms 

priemonėms skirtų mokėjimų tvarkos;  

B. kadangi nuspręsta 2018–2020 m. laikotarpiu kompensuoti 2 818 233 715 EUR sumą ir 

Komisijos paprašyti laiku pateikti pasiūlymą dėl likusios 350 mln. EUR sumos; 

C. kadangi, remiantis laikotarpio vidurio mokėjimų prognoze, pateikta atliekant DFP 

laikotarpio vidurio peržiūrą / tikslinimą, numatoma, kad 2018–2020 m. mokėjimų 

asignavimų metinėms viršutinėms riboms bus daromas spaudimas; 

D. kadangi 2017 m. biudžete numatyta 9,8 mlrd. EUR mokėjimų viršutinės ribos marža, iš 

kurios galima kompensuoti visą 2014 m. mobilizuotą sumą; 

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, pateiktą kaip DFP laikotarpio vidurio 

peržiūros / tikslinimo rinkinio dalį; 

2. mano, kad visos 2014 m. mobilizuotos 2 818 233 715 EUR sumos kompensavimas 

panaudojant 2017 m. mokėjimų viršutinės ribos maržą suteiks daugiau lankstumo 

galimybių vykdant antrą DFP dalį ir padės išvengti naujos mokėjimų krizės;  

3. pabrėžia, kad likusios 350 mln. EUR sumos neįtraukimas į kompensavimo planą 

patvirtina Parlamento ilgalaikę poziciją, kad specialioms priemonėms skirti mokėjimų 

asignavimai turėtų būti apskaičiuojami viršijant DFP viršutines ribas; 

4. palankiai vertina Tarybos pritarimą iš esmės dėl pridėto sprendimo, kuris atitinka 

Parlamento aiškinimą; 

5. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

6. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai. 

                                                 
1  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0412. 



 

 

PRIEDAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS 

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų 

mobilizavimo 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 

2017/1331.) 


