
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/9 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

zmieniająca decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. 

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 14 akapit drugi, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (2) określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014–2020 ustanowiono margines na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 0,03 % dochodu narodowego 
brutto Unii. 

(2)  Zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia Komisja obliczyła bezwzględną kwotę marginesu na nieprzewidziane 
wydatki na rok 2017 (3). 

(3)  Parlament Europejski i Rada uruchomiły margines na nieprzewidziane wydatki w 2017 r., aby umożliwić 
finansowanie powyżej pułapów środków na zobowiązania w kwocie 1 906 150 960 EUR, z czego 
1 176 030 960 EUR w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo). 

(4) Budżet na 2018 r. wymaga zwiększenia elastyczności, w związku z tym kompensacja marginesu na nieprzewi
dziane wydatki uruchomionego w 2017 r. zostaje dostosowana poprzez zmniejszenie kwoty kompensacji 
w dziale 5 w 2018 r. i wprowadzenie odpowiedniej kompensacji w dziale 5 w 2020 r., 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 2 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia 
marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (4) wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w akapicie pierwszym rok „2019” zastępuje się rokiem „2020”; 

b)  lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  2018: dział 5 (Administracja): 318 000 000 EUR;”; 

c)  dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

„d)  2020: dział 5 (Administracja): 252 000 000 EUR.”. 
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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). 
(3) Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. – Dostosowanie techniczne ram finansowych na rok 

2017 do zmian DNB (COM(2016) 311). 
(4) Dz.U. L 50, 28.2.2017, p. 57. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2017 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
A. TAJANI 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
K. SIMSON 

Przewodniczący   
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