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Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom 
použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2019 o návrhu rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide 
o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich 
v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (COM(2019)0600 – C9-
0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0600 – 
C9-0029/2019),

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/276 z 12. 
decembra 2018 o mobilizácii nástroja flexibility na posilnenie programov kľúčových 
pre konkurencieschopnosť EÚ a na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na 
riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevom utečencov a 
bezpečnostnými hrozbami1,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý 
s konečnou platnosťou 12. decembra 20182,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20203,

– 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 hospodárení4,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme 
vlastných zdrojov Európskej únie5,

1 Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2019, s. 3.
2 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.



– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorý Komisia prijala 2. júla 2019 
(COM(2019)0610),

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0013/2019),

A. keďže Európsky parlament a Rada rozhodli o mobilizácii nástroja flexibility na rok 
2019 vo výške 1 164 miliónov EUR: 179 miliónov EUR pre okruh 1a 
(Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) s cieľom posilniť kľúčové programy 
konkurencieschopnosti, konkrétne program Horizont 2020 a Erasmus+ a 985,6 milióna 
EUR pre okruh 3 podľa návrhu Komisie;

B. keďže Komisia predložila návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorý zahŕňa zníženie 
úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 1a aj 3, a teda znižuje 
potrebu využitia nástroja flexibility v roku 2019;

C. keďže Komisia preto navrhla znížiť sumy mobilizované z nástroja flexibility o 1 090 
miliónov EUR, z toho 160 miliónov EUR v okruhu 1a a 930 miliónov EUR v okruhu 3; 

D. keďže navrhovaným rozhodnutím o mobilizácii sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276 z 
12. decembra 20181;

E. keďže v dôsledku pozície Európskeho parlamentu k návrhu opravného rozpočtu č. 
4/2019 sa navrhované úpravy stali neplatnými;

1. zamieta návrh Komisie; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/276 z 12. decembra 2018 o 
mobilizácii nástroja flexibility na posilnenie programov kľúčových pre 
konkurencieschopnosť EÚ a na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na 
riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevom utečencov a 
bezpečnostnými hrozbami (Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2019, s. 3).


