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PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 Europske unije za financijsku 
godinu 2014., dio III. – Komisija
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(BUD))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 
energiju,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20021, a posebno 
njezin članak 41.,

– uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno 
donesen 20. studenog 2013.2,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. 
kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.3,

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između 
Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s 
proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju4,

– uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 koji je Komisija usvojila 17. 
listopada 2014. (COM(2014)0650),

– uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 koje je Vijeće 
usvojilo … i proslijedilo Europskom parlamentu … (0000/2014 – C8-0000/2014),

– uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0000/2014),

A. budući da se nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 odnosi na mobilizaciju Fonda 
solidarnosti EU-a (EUSF) u iznosu od 79 726 440 EUR u odobrenim sredstvima za 
preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja zbog poplava koje su pogodile 
Srbiju i Hrvatsku u svibnju 2014. i poplava koje su pogodile Bugarsku u lipnju 2014.;

B. budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 7/2014 službeni unos ove proračunske 

                                               
1 SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
2 SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
3 SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
4 SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
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prilagodbe u proračun za 2014.;

1. uzima u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 koji je dostavila Komisija;

2. naglašava da se preko Fonda solidarnosti Europske unije hitno mora dostaviti 
financijska pomoć državama koje su pogođene ovom prirodnom nepogodom; 

3. naglašava da manjak u odobrenim sredstvima za plaćanja za 2014., što je ujedno i 
temeljni razlog izrade nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 i popratnog prijedloga 
Komisije da se aktivira pričuva za nepredviđene izdatke, unaprijed isključuje 
mogućnost da se sredstva za izmjenu proračuna br. 7/2014 osiguraju njihovom 
preraspodjelom;

4. podsjeća da će se usvajanjem izmjene proračuna br. 2/2014 i izmjene proračuna 
br. 6/2014 smanjiti potreba za doprinosima država članica na temelju BND-a u proračun 
Unije za 10 953 milijuna EUR, te da će se usvajanjem izmjene proračuna br. 4/2014 
dodatno smanjiti iznos potrebnih vlastitih sredstava za 2 433 milijuna EUR čime će se u 
cijelosti nadoknaditi dodatne potrebe za plaćanjima predviđene nacrtom izmjene 
proračuna br. 3/2014 (dodatne potrebe za plaćanjima u iznosu od 4 738 milijuna EUR), 
nacrtom izmjene proračuna br. 5/2014 (dodatna sredstva u iznosu od 47 milijuna EUR 
potrebna za Fond solidarnosti Europske unije za Italiju, Grčku, Sloveniju i Hrvatsku) i 
nacrtom izmjene proračuna br. 7/2014 (dodatna sredstva u iznosu od 80 milijuna EUR 
potrebna za Fond solidarnosti Europske unije za Hrvatsku, Bugarsku i Srbiju); 

5. stoga ističe svoju namjeru da provede postupak usvajanja nacrta izmjene proračuna 
br. 7/2014 usporedno s pregovorima o nacrtima izmjene proračuna br. 2/2014, 
br. 3/2014, br. 4/2014 (uključujući pismo izmjene br.1 nacrta izmjene proračuna 
br. 4/2014), br. 5/2014 i br. 6/2014; 

6. ističe da bi u slučaju da nacrti izmjene proračuna br. 2, 3, 4, 5, 6 i 7/2014 budu usvojeni 
bez izmjene, to podrazumijevalo ukupnu pozitivnu proračunsku bilancu i ukupno 
smanjenje doprinosa država članica na temelju BND-a čime bi se osigurala dostatna 
odobrena sredstva za plaćanja za 2014. za ispunjenje postojećih pravnih obveza Unije; 

7. spreman je odobriti stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 pod uvjetom 
da Vijeće usvoji temeljni prijedlog Komisije bez izmjena te da bez izmjena usvoji 
nacrte izmjene proračuna br. 2/2014, br. 3/2014, br. 4/2014, br. 5/2014 i br. 6/2014;

8. nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te 
nacionalnim parlamentima.


