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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(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. 6/2014 adoptat de Comisie la 17 
octombrie 2014 (COM(2014)0649),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 adoptată de 
Consiliu la ... și transmisă Parlamentului European la … (0000/2014 – 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. 6/2014 vizează revizuirea previziunilor pentru 
resurse proprii tradiționale și contribuții din TVA și VNB, reducerea creditelor bugetare 
pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și a rezervei pentru acordurile 
de parteneriat în domeniul pescuitului durabil, precum și creșterea creditelor bugetare 
pentru Ombudsmanul European;

                                               
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 impactul total asupra cheltuielilor al proiectului de buget rectificativ nr. 6/2014 
reprezintă o reducere de 76,2 milioane EUR în credite de angajament și o creștere de 
93 500 EUR în credite de plată;

C. întrucât impactul total al bugetului rectificativ în cauză asupra veniturilor este o 
reducere a cererii de resurse proprii în valoare totală de 9 528 milioane EUR, care 
include o reducere a contribuțiilor din VNB ale statelor membre de 9 948 milioane EUR 
și o creștere a cuantumului resurselor proprii tradiționale la 420 milioane EUR;

D. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 6/2014 este de a înscrie oficial aceste 
ajustări în bugetul 2014, 

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014, astfel cum a fost prezentat de 
Comisie;

2. ia act de faptul că reducerea creditelor bugetare destinate Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime și a rezervei pentru acordurile de parteneriat în domeniul 
pescuitului durabil este de 76,3 milioane EUR în credite de angajament și de 6,2
milioane EUR în credite de plată, rezultând în principal ca urmare a adoptării ulterioare 
a temeiului juridic al fondului și a evaluării actualizate a statutului negocierilor legate de 
acordurile în domeniul pescuitului menționate;

3. salută propunerea de a utiliza 6,1 milioane EUR din economiile din credite de plată 
menționate la punctul 2 pentru a contribui la finanțarea răspunsului la eventualele crize 
în domeniul ajutorului umanitar din rezerva pentru ajutoare de urgență până la sfârșitul 
anului;

4. ia act de creșterea creditelor bugetare destinate Ombudsmanului European la un total de 
93 500 EUR pentru credite de angajament și credite de plată, necesare pentru a înscrie 
în buget ajustarea salariilor de la 1 iulie 2012, decisă în sfârșit în aprilie 2014;

5. atrage atenția asupra faptului că Comisia propune înscrierea unei valori negative de 285 
milioane EUR pentru soldul TVA și o valoare pozitivă de 9 813 milioane EUR pentru 
soldul VNB pentru anii precedenți, care ar avea un impact total de 9 528 milioane EUR, 
ducând la o reducere automată a postului bugetar privind contribuțiile din VNB ale 
statelor membre;

6. subliniază că impactul total al PBR nr. 6/2014 este o reducere de 9 948 milioane EUR a 
contribuțiilor din VNB și o creștere de 420 milioane EUR a resurselor proprii 
tradiționale prevăzute;

7. reamintește că adoptarea prezentului buget rectificativ nr. 6/2014 va reduce necesitatea 
contribuțiilor din VNB ale statelor membre cu 9 948 milioane EUR și, prin urmare, 
împreună cu reducerea cotelor contribuțiilor din VNB ale statelor membre la bugetul 
Uniunii rezultate din Bugetul rectificativ nr. 2/2014 și Bugetul rectificativ nr. 4/2014, 
vor compensa în totalitate nevoile de plată suplimentare prevăzute în PBR nr. 3/2014 
(nevoi de plată suplimentare în valoare de 4 738 milioane EUR), PBR nr. 5/2014 (47 
milioane EUR nevoi de plată suplimentare pentru Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene destinat Italiei, Greciei, Sloveniei și Croației) și PBR nr. 7/2014 (80 milioane 
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EUR nevoi de plată suplimentare pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene 
destinat Croației, Bulgariei și Serbiei); 

8. subliniază, prin urmare, intenția de a desfășura procedura pentru adoptarea PBR nr. 
6/2014 în paralel cu negocierile pentru PBR nr. 2/2014, PBR nr. 3/2014, PBR nr.
4/2014, PBR nr. 5/2014 și PBR nr. 7/2014; 

9. subliniază că, în cazul adoptării proiectelor de buget rectificativ 2, 3, 4, 5, 6 și 7/2014 
fără modificări, ar rezulta un sold bugetar total pozitiv și o reducere globală a 
contribuțiilor din VNB ale statelor membre, asigurând credite de plată suficiente în 
2014 pentru a acoperi obligațiile juridice actuale ale Uniunii; 

10. este dispus să aprobe poziția Consiliului privind PBR nr. 6/2014, cu condiția ca 
Consiliul să aprobe propunerea Comisiei fără modificări și să adopte PBR nr. 2/2014, 
PBR nr. 3/2014, PBR nr. 4/2014, PBR nr. 5/2014 și PBR nr. 7/2014 fără modificări;

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


