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SKLEPI
SKLEP (EU) 2017/339 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 14. decembra 2016
o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in
Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti
drugega pododstavka točke 14,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2) določa varnostno rezervo v višini do 0,03 % bruto
nacionalnega dohodka Unije.

(2)

V skladu s členom 6 te uredbe je Komisija izračunala absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2016 (3).

(3)

Po preučitvi vseh drugih finančnih možnosti za odziv na nepredvidene okoliščine v okviru zgornje meje za
obveznosti za leto 2016 iz razdelka 3 (Varnost in državljanstvo) večletnega finančnega okvira in po uporabi
instrumenta prilagodljivosti v celotnem znesku 1 530 milijonov EUR, ki je na voljo v letu 2016, je videti, da bo
treba sprostiti varnostno rezervo za odzivanje na potrebe, ki izhajajo iz migracijske, begunske in varnostne krize,
in sicer s povečanjem odobritev za prevzem obveznosti v okviru splošnega proračuna Evropske unije za
proračunsko leto 2016 nad zgornjo mejo razdelka 3.

(4)

Ob upoštevanju teh zelo posebnih okoliščin je pogoj o skrajni možnosti iz člena 13(1) Uredbe (EU, Euratom)
št. 1311/2013 izpolnjen –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 se sprosti varnostna rezerva, da se zagotovi
znesek v višini 240,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo obveznosti v razdelku 3
večletnega finančnega okvira.

Člen 2
Znesek 240,1 milijona EUR v odobritvah iz člena 1 se v celoti pokrije iz razlike do zgornje meje v razdelku 5 (Uprava)
večletnega finančnega okvira za proračunsko leto 2016.
(1) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(2) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347,
20.12.2013, str. 884).
(3) Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 22. maja 2015 o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2016
v skladu z gibanjem BND (COM(2015)0320).
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Člen 3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 14. decembra 2016
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

M. SCHULZ

I. KORČOK

