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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2014 za 
proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/XXXX(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20021, zlasti člena 41,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil 
dokončno sprejet dne 20. novembra 20132,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20203,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju4,

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Komisija sprejela 
dne 17. oktobra 2014 (COM(2014)0649),

– ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Svet 
sprejel ... in ga ... posredoval Evropskemu parlamentu (0000/2014 – C8-0000/2014),

– ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0000/2014),

A. ker se predlog spremembe proračuna št. 6/2014 nanaša na spremembo napovedi o 
tradicionalnih lastnih sredstvih, prispevkih iz naslova DDV in BND ter zmanjšanje 
proračunskih sredstev za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in rezervo za 
sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju, pa tudi na povečanje 
proračunskih sredstev za Evropskega varuha človekovih pravic;

B. ker z vidika skupnih odhodkov predlog spremembe proračuna št. 6/2014 zajema 

                                               
1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
2 UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
4 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
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zmanjšanje sredstev za sprejem obveznosti za 76,2 milijona EUR in povečanje sredstev 
za plačila za 93.500 EUR,

C. ker predlog spremembe proračuna v splošnem vpliva na prihodke tako, da zmanjšuje 
zahteve za lastna sredstva za skupaj 9.528 milijonov EUR, kar zajema zmanjšanje 
prispevkov držav članic iz naslova BND za 9.948 milijonov EUR in povečanje zneska 
tradicionalnih lastnih sredstev za 420 milijonov EUR,

D. ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 6/2014, da se prilagoditev proračuna 
uradno vključi v proračun za leto 2014, 

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2014, kot ga je predložila 
Komisija;

2. ugotavlja, da so se zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev, povezanih z Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo in rezervo za sporazume o partnerstvu v trajnostnem 
ribiškem sektorju, sredstva za prevzem obveznosti skupaj zmanjšala za 76,3 milijona 
EUR, sredstva za plačila pa za 6,2 milijona EUR, kar gre pripisati predvsem 
poznejšemu sprejetju pravne podlage za sklad in posodobljeni oceni statusa pogajanj, 
povezanih z zgoraj navedenimi sporazumi o ribištvu;

3. pozdravlja predlog o tem, da se 6,1 milijona EUR iz prihranjenih sredstev za plačila, 
navedenih v odstavku 2, porabi za financiranje pomoči pri morebitnih humanitarnih 
krizah do konca leta v okviru rezerve za nujno pomoč;

4. je seznanjen s tem, da so se sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila 
Evropskega varuha človekovih pravic povečala za 93.500 EUR, saj je bilo treba v 
proračunu zagotoviti sredstva za prilagoditev plač z dne 1. julija 2012, ki je bila 
dokončno sprejeta aprila 2014;

5. opozarja, da želi Komisija za prejšnja leta vnesti negativen znesek 285 milijonov EUR 
za sredstva DDV in pozitiven znesek 9.813 milijonov EUR za sredstva BND, kar bi 
skupaj znašalo 9.528 milijonov EUR in povzročilo samodejno zmanjšanje proračunske 
postavke, namenjene prispevkom držav članic iz naslova BND;

6. poudarja, da predlog spremembe proračuna 6/2014 v splošnem zmanjšuje prispevke iz 
naslova BND za 9.948 milijonov EUR in za 420 milijonov EUR povečuje napovedani 
znesek za tradicionalna lastna sredstva;

7. opozarja, da se bo s sprejetjem predloga spremembe proračuna št. 6/2014 v proračunu 
Unije za 9.948 milijonov EUR zmanjšala potreba po prispevkih držav članic iz naslova 
BND, s čimer se bodo skupaj z manjšim deležem prispevkov držav članic iz naslova 
BND v proračun Unije na podlagi sprememb proračuna št. 2/2014 in št. 4/2014, v celoti 
izravnale dodatne potrebe po plačilih, zahtevane v predlogu spremembe proračuna št. 
3/2014 (dodatne potrebe po plačilih v znesku 4.738 milijonov EUR), predlogu 
spremembe proračuna št. 5/2014 (dodatna sredstva v znesku 47 milijonov EUR v okviru 
solidarnostnega sklada EU za Italijo, Grčijo, Slovenijo in Hrvaško) ter predlogu 
spremembe proračuna št. 7/2014 (dodatna sredstva v znesku 80 milijonov EUR v okviru 
solidarnostnega sklada EU za Hrvaško, Bolgarijo in Srbijo); 



PR\1038342SL.doc 5/5 PE541.414v01-00

SL

8. zato poudarja, da namerava postopek sprejetja predloga spremembe proračuna št. 
6/2014 izpeljati vzporedno s pogajanji o predlogih sprememb proračuna št. 2/2014, 
3/2014, 4/2014, 5/2014 in 7/2014; 

9. poudarja, da bi sprejetje predlogov sprememb proračuna št. 2/2014, 3/2014, 4/2014, 
5/2014, 6/2014 in 7/2014 brez dodatnih sprememb v splošnem pomenilo pozitiven 
proračunski saldo in zmanjšanje prispevkov držav članic iz naslova BND, s čimer bi za 
leto 2014 prav tako zagotovili zadostna sredstva za plačila za kritje obstoječih pravnih 
obveznosti Unije; 

10. je pripravljen odobriti stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, če bo 
Svet sprejel predlog Komisije in predloge sprememb proračuna št. 2/2014, 3/2014, 
4/2014, 5/2014 in 7/2014 brez dodatnih sprememb;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.


