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Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias 
biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir 
saugumo grėsmių problemoms spręsti 
2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant 
finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir 
saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 
2018/2274(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

– 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 11 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 12 punktą,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 30 d. Komisijos, laikantis SESV 314 straipsnio 8 
dalies, patvirtintą naująjį 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
projektą (COM(2018)0900),

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. trišalio dialogo biudžeto klausimais išvadas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Tarybos priimtą poziciją dėl antrojo 2019 
finansinių metų Europos Sąjungos biudžeto projekto, kuri buvo perduota Europos 
Parlamentui (15205/2018 – C8-0499/2018),

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0455/2018),

A. kadangi lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę atitinkamais finansiniais 
metais finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
2 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.



vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

B. kadangi Komisija buvo pasiūliusi mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas viršijant 3 
išlaidų kategorijos viršutinę ribą ir turimą finansavimą iš Sąjungos 2019 finansinių metų 
bendrojo biudžeto papildyti 985 629 138 EUR dydžio suma priemonėms migracijos, 
pabėgėlių ir saugumo srityse finansuoti;

C. kadangi Parlamento ir Tarybos atstovai 2018 m. gruodžio 4 d. trišalio dialogo biudžeto 
klausimais metu susitarė dėl dar vieno lankstumo priemonės 178 715 475 EUR lėšų 
mobilizavimo dėl to, kad padidintas 1a išlaidų kategorijos programų „Horizontas 2020“ 
ir „Erasmus +“ finansavimas;

1. sutinka, kad pagal lankstumo priemonę būtų mobilizuota 1 164 344 613 EUR 
įsipareigojimų asignavimų suma;

2. pakartoja, kad šios priemonės lėšų mobilizavimas, kaip numatyta DFP reglamento 11 
straipsnyje, dar kartą parodo, jog labai svarbu, kad Sąjungos biudžetas būtų lankstesnis;

3. pakartoja požiūrį, kuriuo vadovaujasi jau ilgą laiką, kad mokėjimai, susiję su 
įsipareigojimais, anksčiau mobilizuotais pagal lankstumo priemonę, gali būti 
skaičiuojami tik virš viršutinių DFP ribų;

4. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

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

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



PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms 
ES konkurencingumo srities programoms ir finansuoti skubias biudžeto priemones 

nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 
2019/276.)


