27.2.2020

Uradni list Evropske unije

SL

L 58/51

SKLEP (EU) 2020/265 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 27. novembra 2019
o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za
obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET 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) in zlasti
točke 12 Sporazuma,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče
financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)

Letna zgornja meja zneska, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti in znaša 600 000 000 EUR (v cenah iz
leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2), se po potrebi poveča za
zapadle zneske, ki so na voljo v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 navedenega člena.

(3)

Da bi lahko obvladovali trenutne izzive migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj, je nujno treba uporabiti
znatne dodatne zneske za financiranje takšnih ukrepov.

(4)

Po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 3 (Varnost in
državljanstvo) kaže, da je za financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti potrebno sredstva, ki so
v ta namen na voljo v splošnem Proračunu Unije za proračunsko leto 2020, dopolniti s sredstvi iz instrumenta
prilagodljivosti nad zgornjo mejo razdelka 3, in sicer v znesku 778 074 489 EUR.

(5)

V skladu s pričakovano razdelitvijo plačil bodo odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti,
porazdeljene na več proračunskih let.

(6)

Da bi lahko začeli čim prej uporabili sredstva, bi se moral ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2020

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
1.
V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020 se instrument prilagodljivosti uporabi za zagotovitev
778 074 489 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).
Znesek iz prvega pododstavka se uporabi za financiranje ukrepov, namenjenih obravnavi trenutnih izzivov migracij,
pritoka beguncev in varnostnih groženj.
(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).
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2.
Na podlagi pričakovane razdelitve plačil je porazdelitev odobritev plačil, ki ustreza uporabi instrumenta
prilagodljivosti, ocenjena kot sledi:
(a)

407 402 108 EUR v letu 2020,

(b)

312 205 134 EUR v letu 2021,

(c)

42 336 587 EUR v letu 2022 in

(d)

16 130 660 EUR v letu 2023.

Zneski odobritev plačil, določeni za posamezna proračunska leta, se odobrijo v skladu z letnim proračunskim postopkom.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.
V Strasbourgu, 27. novembra 2019

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednica

D. M. SASSOLI

T. TUPPURAINEN

