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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový 
rok 2014, oddiel III – Komisia
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a najmä na jeho článok 
41,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý 
s konečnou platnosťou 20. novembra 20132, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20203,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení4,

– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 
2014 (COM(2014)0650),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorú Rada prijala ... 
a postúpila Parlamentu ... (0000/2014 – C8-0000/2014),

– so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0000/2014),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2014 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ 
(FSEÚ) vo výške 79 726 440 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkoch v súvislosti so záplavami v Srbsku a Chorvátsku v máji 2014 a záplavami 
v Bulharsku v júni 2014;

B. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je formálne zahrnúť túto 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2014; 

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, ako ho predložila Komisia;

2. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ 
krajinám postihnutým touto prírodnou katastrofou; 

3. zdôrazňuje, že nedostatočná úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, 
ktorá bola dôvodom predloženia NOR č. 3/2014 a sprievodného návrhu Komisie na 
mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a priori vylučuje možnosť získania 
zdrojov na opravný rozpočet č. 7/2014 prostredníctvom presunov; 

4. pripomína, že prijatím opravného rozpočtu č. 2/2014 a opravného rozpočtu č. 6/2014 sa 
zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie založených na HND celkovo 
o 10 953 miliónov EUR a že prijatím opravného rozpočtu č. 4/2014 sa ďalej zníži objem 
potrebných vlastných zdrojov o 2 433 miliónov EUR, a preto sa úplne vykompenzujú 
dodatočné potreby platobných rozpočtových prostriedkov požadované v NOR č. 3/2014 
(ďalších 4 738 miliónov EUR na platobné potreby), v NOR č. 5/2014 (47 miliónov 
EUR dodatočných zdrojov potrebných na FSEÚ pre Taliansko, Grécko, Slovinsko 
a Chorvátsko) a v NOR č. 7/2014 (80 miliónov EUR dodatočných zdrojov potrebných 
na FSEÚ pre Chorvátsko, Bulharsko a Srbsko); 

5. preto zdôrazňuje svoj zámer uskutočniť postup prijímania NOR č. 7/2014 súbežne 
s rokovaniami o NOR č. 2/2014, NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014 (vrátane opravného 
listu č. 1 k NOR č. 4/2014), NOR č. 5/2014 a NOR č. 6/2014; 

6. poukazuje na to, že v prípade prijatia návrhov opravných rozpočtov č. 2, 3, 4, 5, 6 
a 7/2014 v nezmenenej podobe by to znamenalo celkový kladný rozpočtový zostatok 
a celkové zníženie príspevkov členských štátov podľa výšky HND, aby sa zabezpečil 
dostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 na pokrytie existujúcich 
právnych záväzkov Únie; 

7. je pripravený schváliť pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 pod 
podmienkou, že Rada prijme bez zmeny návrh predložený Komisiou a prijme bez 
zmeny NOR č. 2/2014, NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014, NOR č. 5/2014 a NOR 
č. 6/2014;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom.


