
Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2017)0452 

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m.  

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2016 m. gruodžio 14 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/344 dėl nenumatytų atvejų 

rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m. (COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0900 – C8-0408/2017), 

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

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 bendrą tekstą, kurį Taikinimo komitetas patvirtino 2017 m. lapkričio 

18 d. (A8-0359/2017) vykstant taikinimui dėl 2018 metų bendrojo biudžeto projekto, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

(ES) 2017/344 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m.3, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0372/2017), 

A. kadangi 2017 m. Europos Parlamento ir Tarybos mobilizuota nenumatytų atvejų rezervo 

lėšų suma 1 906,1 mln. EUR viršijo numatytas 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir 

pilietybė) ir 4 išlaidų kategorijos (Europos vaidmuo pasaulyje) įsipareigojimų viršutines 

ribas; 

B. kadangi Europos Parlamentas ir Taryba, siekdami padengti šią sumą, 2017 m. 

nusprendė kompensuoti 575,0 mln. EUR iš nepaskirstytos 2 išlaidų kategorijos (Tvarus 

augimas. Gamtos ištekliai) maržos, taip pat 507,3 mln. EUR, 570,0 mln. EUR ir 

253,9 mln. EUR iš nepaskirstytų atitinkamai 5 išlaidų kategorijos (Administravimas) 

                                                 
1  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
2  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 
3  OL L 50, 2017 2 28, p. 57–58. 



2017, 2018 ir 2019 m. maržų; 

C. kadangi 2018 m. biudžetui tvirtinti sušauktas Taikinimo komitetas vėliau, 

atsižvelgdamas į pirmiau minėtą nenumatytų atvejų rezervo lėšų kompensavimą, sutarė 

pakoreguoti sumas, siekdamas iš 2018 m. 5 išlaidų kategorijos kompensavimui skirtą 

sumą sumažinti 252,0 mln. EUR ir numatyti atitinkamą kompensavimui skirtiną sumą 5 

išlaidų kategorijoje 2020 m.; 

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą, kuris yra susitarimo dėl 2018 m. biudžeto dalis, 

persvarstyti nenumatytų atvejų rezervo lėšų kompensavimui 2017 m. mobilizuotą sumą, 

kad būtų padidinta bendra numatyta 2018 m. įsipareigojimų marža; apgailestauja dėl to, 

kad kai kurios valstybės narės pernelyg didelį dėmesį skiria DFP viršutinių ribų 

nesiekiančioms nustatytoms maržoms, dažnai nekreipdamos dėmesio į specialiųjų 

priemonių teikiamas lankstumo galimybes; 

2. pabrėžia, kad, net ir nepersvarsčius kompensavimo, bendra įsipareigojimų marža 

sutartame 2018 m. biudžete jau dabar siekia 1 348,3 mln. EUR, nors vis dar yra 

galimybė naudoti daugiau kaip 900 mln. EUR pagal lankstumo priemonę ir pagal 

bendrąją įsipareigojimų maržą; nurodo, kad 2018 metais turėtų atsirasti galimybė pagal 

bendrąją įsipareigojimų maržą ir pagal lankstumo priemonę panaudoti dar 1,2 mlrd. 

EUR; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus nurodytą – nors ir neesminę – kompensavimo peržiūrą 

būtų užtikrinta galimybė jau 2018 m., o ne 2020 m., naudoti papildomą 252 mln. EUR 

dydžio maržą, taip suteikiant papildomo lankstumo ankstesniu šios DFP etapu; 

4. apgailestauja, kad Europos Parlamentas ir Taryba turi paskirstyti atitinkamą 

kompensavimą pagal 5 išlaidų kategoriją nuo 2018 iki 2020 m., kad ES biudžetui būtų 

suteiktas 2018 m. reikalingas lankstumas; reiškia susirūpinimą, kad dėl šių veiksmų 

2020 m. bus atitinkamai sumažinta 5 išlaidų kategorijos marža; pažymi, kad tokios 

netipinės strategijos taikymas siunčia aiškų signalą, jog ES biudžetas nėra papildomas 

reikiamais ištekliais, kurie būtini Sąjungos politikai ir programoms vykdyti; 

5. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

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

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

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



PRIEDAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS 

kuriuo iš dalies keičiamas 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimas (ES) 2017/344 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m. 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/9.) 

 


