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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2014 
varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 ja 
erityisesti sen 41 artiklan,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen 
talousarvion varainhoitovuodeksi 20142,

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/20133,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen4,

– ottaa huomioon komission 17. lokakuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi 
nro 7/2014 (COM(2014)0650),

– ottaa huomioon neuvoston ... vahvistaman ja ... parlamentille toimittaman kannan 
esitykseen lisätalousarvioksi nro 7/2014 (0000/2014 – C8-0000/2014),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0000/2014),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 7/2014 kattaa yhteensä 79 726 440 euron 
käyttöönoton Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoina Serbiaa ja Kroatiaa toukokuussa 2014 ja Bulgariaa kesäkuussa 
2014 koetelleiden rankkasateiden johdosta;

                                               
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.
3 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.



PE541.423v01-00 4/4 PR\1038381FI.doc

FI

B. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2014 tarkoituksena on ottaa tämä 
mukautus virallisesti vuoden 2014 talousarvioon, 

1. panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 7/2014;

2. korostaa, että tulvakatastrofista kärsineille maille on myönnettävä kiireellisesti 
taloudellista apua EUSR:sta; 

3. korostaa, että maksumäärärahojen vajaus vuonna 2014, mikä johti lisätalousarvion nro 
3/2014 esittämiseen ja komission siinä esittämään ehdotukseen ottaa käyttöön 
ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, sulkee lähtökohtaisesti pois 
mahdollisuuden löytää lisätalousarvioon nro 7/2014 tarvittavat määrärahat uudelleen 
kohdentamisen avulla; 

4. muistuttaa, että hyväksyttäessä lisätalousarviossa nro 2/2014 ja lisätalousarviossa nro 
6/2014 vähennetään jäsenvaltioiden bruttokansantuloon (BKTL) perustuvien 
maksuosuuksien osuutta unionin talousarviosta yhteensä 10 953 miljoonalla eurolla ja 
että hyväksyttäessä lisätalousarviossa nro 4/2014 pienennetään entisestään tarvittavien 
omien varojen määrää 2 433 miljoonalla eurolla ja kompensoidaan siten kokonaan 
uudet maksutarpeet, jotka tuotiin esille lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 
(4 738 miljoonaa euroa lisämaksutarpeita varten), lisätalousarvioesityksessä nro 5/2014 
(solidaarisuusrahastoon tarvittavat 47 miljoonan euron lisämäärärahat Italiaa, Kreikkaa, 
Sloveniaa ja Kroatiaa varten) ja lisätalousarvioesityksessä nro 7/2014 
(solidaarisuusrahastoon tarvittavat 80 miljoonan lisämäärärahat Kroatiaa, Bulgariaa ja 
Serbiaa varten); 

5. painottaa sen vuoksi aikovansa saattaa päätökseen menettelyn lisätalousarvioesityksen 
nro 7/2014 hyväksymiseksi samanaikaisesti, kun neuvotellaan lisätalousarvioesityksistä 
nro 2/2014, nro 3/2014, nro 4/2014 (myös siihen liittyvästä oikaisukirjelmästä nro 1), 
nro 5/2014 ja nro 6/2014 käytävien neuvottelujen kanssa; 

6. huomauttaa, että jos lisätalousarvioesitykset nro 2/2014, nro 3/2014, nro 4/2014, nro 
5/2014, nro 6/2014 ja nro 7/2014 hyväksytään sellaisinaan, talousarvio on kaiken 
kaikkiaan ylijäämäinen, voidaan yleisesti vähentää BKTL-perusteisia maksuosuuksia ja 
vuonna 2014 on käytettävissä riittävästi maksumäärärahoja unionin nykyisten 
oikeudellisten velvoitteiden kattamiseksi; 

7. on valmis hyväksymään neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 7/2014 sillä 
edellytyksellä, että neuvosto hyväksyy sen perustana olevan komission ehdotuksen 
sellaisenaan ja että se hyväksyy lisätalousarvioesitykset nro 2/2014, nro 3/2014, nro 
4/2014, nro 5/2014 ja nro 6/2014 sellaisenaan;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.


