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Prilagodbe iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji 
će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje 
Rezolucija Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o prijedlogu odluke Europskog 
parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa 
mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, 
priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 
2019/2039(BUD))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

– uzimajući u obzir Odluku (EU) 2019/276 Europskog parlamenta i Vijeća od 
12. prosinca 2018. o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za jačanje ključnih 
programa za konkurentnost EU-a i za financiranje hitnih proračunskih mjera za 
suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji1,

– uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. nakon 
konačnog usvajanja 12. prosinca 2018.2,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. 
kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.3,

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između 
Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s 
proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju4,

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu 
vlastitih sredstava Europske unije5,

– uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2019, koji je Komisija usvojila 
2. srpnja 2019. (COM(2019)0610),

1 SL L 54, 22.2.2019., str. 3.
2 SL L 67, 7.3.2019.
3 SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
4 SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
5 SL L 168, 7.6.2014., str. 105.



– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0013/2019),

A. budući da su Europski parlament i Vijeće odlučili mobilizirati instrument fleksibilnosti 
u 2019. u iznosu od 1 164 milijuna EUR: 179 milijuna EUR za naslov 1.a 
(Konkurentnost za rast i zapošljavanje) za jačanje ključnih programa za konkurentnost, 
odnosno Obzor 2020. i Erasmus+, i 985,6 milijuna EUR za naslov 3 kako je predložila 
Komisija.;

B. budući da je Komisija predložila nacrt izmjene proračuna br. 4/2019 kojim su 
obuhvaćena smanjenja razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslove 1.a 
i 3 te je time smanjena potreba za korištenjem instrumenta fleksibilnosti u 2019.;

C. budući da je Komisija predložila smanjiti iznose koji se mobiliziraju iz instrumenta 
fleksibilnosti u iznosu od 1090 milijuna EUR, od čega 160 milijuna EUR za naslov 1.a i 
930 milijuna EUR za naslov 3; 

D. budući da predložena odluka o mobilizaciji izmjenjuje Odluku (EU) 2019/276 od 12. 
prosinca 2018.1;

E. budući da su zbog stajališta Parlamenta o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 
predložene prilagodbe postale ništavne;

1. odbija Prijedlog Komisije; 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

1 Odluka (EU) 2019/276 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2018. o 
mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za jačanje ključnih programa za konkurentnost 
EU-a i za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima 
migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (SL L 54, 22.2.2019., str. 3.).


