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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii 
Europejskiej nr 5/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2073(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/20021, w szczególności jego art. 41,

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie 
przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.2, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 
2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–20203,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach 
budżetowych i należytego zarządzania finansami4 z dnia 2 grudnia 2013 r.,

– uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2014 przyjęty przez Komisję dnia 8 
września 2014 r. (COM(2014)0564),

– uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2014 przyjęte 
przez Radę dnia … i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia … (00000/2014 –
C7-0000/2014),

– uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0000/2014),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 5/2014 dotyczy uruchomienia 
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na kwotę 46 998 528 EUR w środkach na 
zobowiązania i płatności w związku z powodziami we Włoszech (na Sardynii) w 
listopadzie 2013 r., trzęsieniem ziemi w Grecji (na wyspie Kefalinia), burzami 
lodowymi w Słowenii oraz tymi samymi burzami w Chorwacji, po których na 

                                               
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
4 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
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przełomie stycznia i lutego 2014 r. nastąpiły powodzie,

B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 5/2014 służy formalnemu 
wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2014, 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 5/2014 przedstawiony przez 
Komisję;

2. podkreśla pilną potrzebę wypłaty pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej krajom dotkniętym tą klęską żywiołową; 

3. podkreśla, że niedobór środków na płatności w 2014 r. będący główną przyczyną 
przedstawienia projektu budżetu korygującego nr 3/2014 i towarzyszącego mu wniosku 
Komisji o uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki z góry wyklucza 
możliwość znalezienia zasobów w związku z budżetem korygującym nr 5/2014 w 
drodze przesunięcia; 

4. przypomina, że przyjęcie projektów budżetów korygujących nr 2/2014 i 6/2014 obniży 
udział państw członkowskich w ramach ich wkładu do budżetu Unii opartego na DNB o 
kwotę 10 953 mln EUR, a przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 4/2014 obniży 
ponadto potrzebne zasoby własne o 2 433 mln EUR i w związku z tym w pełni 
zrekompensuje dodatkowe potrzeby w zakresie płatności, o które wnioskowano w 
projekcie budżetu korygującego nr 3/2014 (dodatkowe potrzeby w zakresie płatności na 
kwotę 4 738 mln EUR), projekcie budżetu korygującego nr 5/2014 (dodatkowe zasoby 
w wysokości 47 mln EUR w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dla 
Włoch, Grecji, Słowenii i Chorwacji) oraz w projekcie budżetu korygującego nr 7/2014 
(dodatkowe zasoby w wysokości 80 mln EUR w ramach Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej dla Chorwacji, Bułgarii i Serbii); 

5. w związku z tym podkreśla, że zamierza przeprowadzić procedurę przyjęcia projektu 
budżetu korygującego nr 5/2014 równolegle z negocjacjami w sprawie następujących 
projektów budżetów korygujących: nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 (w tym również 
pismo w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu korygującego nr 4/2014), nr 
6/2014 i nr 7/2014; 

6. zwraca uwagę, że gdyby projekty budżetów korygujących nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7/2014 
przyjęto bez zmian, oznaczałoby to ogólne dodatnie saldo budżetowe oraz ogólne 
obniżenie składek państw członkowskich opartych na DNB, aby zagwarantować 
wystarczające środki na płatności w 2014 r. potrzebne w związku z istniejącymi 
zobowiązaniami prawnymi Unii; 

7. wyraża gotowość zatwierdzenia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 5/2014, pod warunkiem że Rada przyjmie bez zmian wniosek Komisji 
stanowiący jego podstawę, a także projekty budżetów korygujących nr 2, 3, 4, 6 i 
7/2014, również bez zmian;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.


