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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014 на 
Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/XXXX(BUD)) COM(2014)0565

Европейският парламент,

– като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за 
атомна енергия,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 966/2012 на Европейския Парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета1, и по-специално член 41 от него,

– като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 
година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.2,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 
2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 –
2020 г.3,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 
между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната 
дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 
управление,

– като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 7/2014, приет от Комисията на 
17 октомври 2014 г. (COM(2014)0650),

– като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014, 
приета от Съвета на ... и предадена на Парламента на ... (0000/2014 –
C8-0000/2014),

– като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0000/2014),

А. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 7/2014 се отнася за 
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 
79 726 440 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и плащания във връзка 
с наводненията в Сърбия и Хърватия през май 2014 г. и наводненията в България 

                                               
1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
2 ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
3 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
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през юни 2014 г.;

Б. като има предвид, че предназначението на ПКБ № 7/2014 е да се запише 
формално в бюджета за 2014 г. тази бюджетна корекция;

1. отбелязва ПКБ № 7/2014 във вида, в който е представен от Комисията;

2. подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез 
фонд „Солидарност“ на ЕС на държавите, които бяха засегнати от това природно 
бедствие;

3. подчертава, че недостигът на бюджетни кредити за плащания за 2014 г., който 
беше причината за представянето на ПКБ № 3/2014 и придружаващото го 
предложение на Комисията за мобилизиране на средства от маржа за 
непредвидени обстоятелства, изключва априори възможността за осигуряване на 
средствата за ПКБ № 7/2014 чрез преразпределяне;

4. припомня, че приемането на коригиращ бюджет № 2/2014 и на коригиращ 
бюджет № 6/2014 ще намали дела на вноската на база БНД на държавите членки в 
бюджета на Съюза с общо 10,953 милиарда евро, а приемането на коригиращ 
бюджет № 4/2014 допълнително ще намали размера на необходимите собствени 
ресурси с 2,433 милиарда евро и следователно ще компенсира напълно 
необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ 
№ 3/2014 (допълнителни 4,738 милиарда евро за плащания), ПКБ № 5/2014 
(допълнителни средства в размер на 47 милиона евро за фонд „Солидарност“ на 
ЕС за Италия, Гърция, Словения и Хърватия) и ПКБ № 7/2014 (80 милиона евро 
допълнителни средства, необходими за фонд „Солидарност“ на ЕС за Хърватия, 
България и Сърбия);

5. изтъква по тази причина намерението си да проведе процедурата за приемането на 
ПКБ № 7/2014 паралелно с преговорите по ПКБ № 2/2014, ПКБ № 3/2014, ПКБ 
№ 4/2014 (включително писмо за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 4/2014), 
ПКБ № 5/2014 и ПКБ № 6/2014;

6. посочва, че ако ПКБ № 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014 и 7/2014 бъдат 
приети без изменения, това би предполагало общо положително бюджетно салдо 
и общо намаление на вноските на база БНД на държавите членки, за да се 
осигурят достатъчно бюджетни кредити за плащания през 2014 г. за изпълнение 
на съществуващите правни задължения на Съюза;

7. изразява готовност да одобри позицията на Съвета относно ПКБ № 7/2014, при 
условие че Съветът приеме съответното предложение на Комисията без 
изменения и приеме ПКБ № 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014 и 6/2014 без изменения;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и националните парламенти.


