
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/253 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków 
budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania 
finansami (1), w szczególności jego pkt 12, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Artykuł 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (2) pozwala na uruchomienie instrumentu 
elastyczności w ramach rocznego pułapu w wysokości 471 mln EUR (w cenach z 2011 r.) w celu umożliwienia 
finansowania precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych 
w ramach co najmniej jednego innego działu. 

(2)  Z uwagi na pilne potrzeby konieczne jest uruchomienie znacznej dodatkowej kwoty na sfinansowanie środków 
w celu opanowania kryzysu migracyjnego i uchodźczego. 

(3)  Po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków w ramach pułapów wydatków w dziale 3 (Bezpieczeństwo i 
obywatelstwo) i dziale 4 (Globalny wymiar Europy) stwierdzono, że zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu 
elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2016 ponad pułapy wydatków w dziale 3 o kwotę 1 506 mln EUR i w dziale 4 o kwotę 24 mln EUR w celu 
sfinansowania środków w dziedzinie migracji i uchodźców. Do uruchamianych środków należy włączyć niewyko
rzystane kwoty roczne udostępnione w ramach instrumentów elastyczności w latach budżetowych 2014 i 2015. 

(4)  W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu 
elastyczności powinny zostać rozłożone na kilka lat budżetowych i szacuje się je na kwotę: 734,2 mln EUR 
w 2016 r., 654,2 mln EUR w 2017 r., 83,0 mln EUR w 2018 r. oraz 58,6 mln EUR w 2019 r., 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 uruchamia się instrument elastyczności 
w celu uwzględnienia kwoty 1 506 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo) oraz 
kwoty 24 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 4 (Globalny wymiar Europy). 

Kwoty te zostaną wykorzystane do sfinansowania środków służących zarządzaniu kryzysem uchodźczym. 

2. W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu 
elastyczności wyniosą: 

a)  734,2 mln EUR w 2016 r.; 

b)  654,2 mln EUR w 2017 r.; 
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(1) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 



c)  83,0 mln EUR w 2018 r.; 

d)  58,6 mln EUR w 2019 r. 

Konkretne kwoty w każdym roku budżetowym zostaną zatwierdzone zgodnie z roczną procedurą budżetową. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 listopada 2015 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
M. SCHULZ 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
N. SCHMIT 

Przewodniczący   
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