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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/XXXX(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20021, met name artikel 41,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, 
definitief vastgesteld op 20 november 20132,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer4,

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014, goedgekeurd door de 
Commissie op 17 oktober 2014 (COM(2014)0650),

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014, 
vastgesteld door de Raad op ... en meegedeeld aan het Europees Parlement op ...
(0000/2014 – C8-0000/2014),

– gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0000/2014),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 betrekking heeft op 
de beschikbaarstelling van het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) van EUR 79 726 
440 aan vastleggings- en betalingskredieten in verband met de overstromingen in Servië 
en Kroatië in mei 2014 en de overstromingen in Bulgarije in juni 2014,

                                               
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
2 PB L 51 van 20.2.2014, blz. 1.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
4 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
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B. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 tot doel heeft deze 
budgettaire aanpassing formeel op te nemen in de begroting 2014, 

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014, zoals ingediend 
door de Commissie;

2. benadrukt dat de financiële steun uit hoofde van het SFEU voor de landen die door deze 
natuurramp zijn getroffen dringend beschikbaar moet worden gesteld; 

3. onderstreept dat het tekort aan betalingskredieten voor 2014, die de onderliggende reden 
vormde voor de presentatie van GB 3/2014 en het bijgaande voorstel van de Commissie 
om gebruik te maken van de marge voor onvoorziene uitgaven, a priori de mogelijkheid 
om de middelen voor de gewijzigde begroting nr. 7/2014 te vinden via herschikking 
uitsluit; 

4. herinnert eraan dat vaststelling van GB nr. 2/2014 en GB nr. 6/2014 zal leiden tot een 
verlaging van de bni-bijdrage van de lidstaten aan de begroting van de Unie met een 
totaalbedrag van 10 953 miljoen EUR, en dat de vaststelling van GB nr. 4/2014 zal 
leiden tot een verdere verlaging van de benodigde eigen middelen met 2 433 miljoen 
EUR en zo volledige compensatie zullen bieden voor de bijkomende betalingskredieten 
die zijn gevraagd in OGB nr. 3/2014 (4 738 miljoen EUR extra voor betalingen), OGB 
nr. 5/2014 (47 miljoen EUR extra voor het EUSF ten behoeve van Italië, Griekenland, 
Slovenië en Kroatië) en OGB nr. 7/2014 (80 miljoen EUR extra voor het EUSF ten 
behoeve van Kroatië, Bulgarije en Servië); 

5. benadrukt daarom voornemens te zijn de procedure tot vaststelling van OGB nr. 7/2014 
parallel te laten verlopen met de onderhandelingen over OGB nr. 2/2014, OGB nr. 
3/2014, OGB nr. 4/2014 (met inbegrip van nota van wijzigingen 1 bij OGB nr. 4/2014), 
OGB nr. 5/2014 en OGB nr. 6/2014; 

6. wijst erop dat indien de OGB's nrs. 2, 3, 4, 5, 6 en 7/2014 ongewijzigd worden 
vastgesteld, dit tot een positief begrotingssaldo en een globale verlaging van de bni-
bijdragen van de lidstaten zou leiden, terwijl er genoeg betalingskredieten voor 2014 
worden gewaarborgd om aan de bestaande juridische verplichtingen van de Unie te 
kunnen voldoen; 

7. is bereid het standpunt van de Raad inzake OGB nr. 7/2014 goed te keuren op 
voorwaarde dat de Raad het hieraan ten grondslag liggende voorstel van de Commissie 
ongewijzigd goedkeurt en OGB nr. 2, OGB nr. 3, OGB nr. 4, OGB nr. 5 en OGB 
nr. 6/2014 ongewijzigd goedkeurt;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en aan de 
Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


