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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2073(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului1, în special articolul 41,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, 
adoptat definitiv la 20 noiembrie 20132, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară4,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014, adoptat de Comisie la 8 
septembrie 2014 (COM(2014)0564),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 adoptată de 
Consiliu la ... și transmisă Parlamentului European la … (00000/2014 – C8-0000/2014),

– având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0000/2014),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 se referă la mobilizarea sumei de 
46 998 528 EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE 
(FSUE) în legătură cu inundațiile din Italia (Sardinia) din noiembrie 2013, un cutremur 
produs în Grecia (Kefalonia), furtunile de gheață din Slovenia și același tip de furtuni, 
urmate de inundații, care au avut loc în Croația la sfârșitul lunii ianuarie și începutul 
lunii februarie a anului 2014;

                                               
1  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
2 JO L 51, 20.2.2014, p. 1.
3  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
4  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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B. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 5/2014 este de a înscrie oficial 
această ajustare în bugetul 2014, 

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 prezentat de Comisie;

2. subliniază că este urgent necesar să se acorde asistență financiară prin FSUE țărilor 
afectate de acest dezastru natural; 

3. subliniază că insuficiența creditelor de plată în 2014, motiv care a stat la baza 
prezentării proiectului de buget rectificativ nr. 3/2014 și a propunerii conexe a Comisiei 
de a mobiliza marja pentru situații neprevăzute, exclude a priori posibilitatea de a 
disponibiliza resurse pentru bugetul rectificativ nr. 5/2014 prin redistribuire; 

4. reamintește că adoptarea proiectelor de bugete rectificative nr. 2/2014 și nr. 6/2014 va 
reduce contribuția bazată pe VNB a statelor membre la bugetul Uniunii cu suma totală 
de 10 953 de milioane EUR și că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 4/2014
va reduce cuantumul resurselor proprii necesare cu alte 2 433 de milioane EUR, 
compensând astfel, integral, creditele de plată suplimentare necesare conform 
proiectului de buget rectificativ nr. 3/2014 (necesar de credite de plată suplimentare de 
4 738 de milioane EUR), conform proiectului de buget rectificativ nr. 5/2014 (resurse 
suplimentare necesare în valoare de 47 de milioane EUR pentru FSUE, în beneficiul 
Italiei, Greciei, Sloveniei și Croației) și conform proiectului de buget rectificativ nr. 
7/2014 (resurse suplimentare necesare în valoare de 80 de milioane EUR pentru FSUE, 
în beneficiul Croației, Bulgariei și Serbiei); 

5. își exprimă, prin urmare, intenția de a desfășura procedura pentru adoptarea proiectului 
de buget rectificativ nr. 5/2014 în paralel cu negocierile privind proiectele de bugete 
rectificative nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 (inclusiv scrisoarea rectificativă nr. 
1/2014 la PBR nr. 4/2014), nr. 6/2014 și nr. 7/2014; 

6. subliniază că adoptarea fără amendamente a proiectelor de bugete rectificative nr. 2, 3, 
4, 5, 6 și 7 ar determina un sold bugetar global pozitiv și o reducere totală a 
contribuțiilor bazate pe VNB ale statelor membre, care ar asigura credite de plată 
suficiente în 2014 pentru a acoperi obligațiile legale existente ale Uniunii; 

7. este dispus să aprobe poziția Consiliului asupra proiectului de buget rectificativ nr. 
5/2014, cu condiția ca Consiliul să adopte propunerea de bază a Comisiei fără 
amendamente și să adopte proiectele de bugete rectificative nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 
4/2014, nr. 6/2014 și nr. 7/2014 fără amendamente;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale.


