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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2014 na rozpočtový 
rok 2014, oddiel III – Komisia
(16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(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. 5/2014, ktorý Komisia prijala 8. septembra 
2014 (COM(2014)0564),

– so zreteľom na spoločné závery schválené Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014, ktorú Rada prijala 12. 
decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16742/2014 – 
C8- 0291/2014),

– so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0078/2014),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ 
(FSEÚ) vo výške 46 998 528 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkoch v súvislosti so záplavami v Taliansku (Sardínia) v novembri 2013, so 

1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 51, 20.02.2014, 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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zemetrasením v Grécku (Kefalónia) a s ľadovcovými búrkami v Slovinsku a Chorvátsku 
na konci januára a začiatku februára 2014, ktoré mali v Chorvátsku za následok 
záplavy;

B. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 je formálne zahrnúť túto 
rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2014; 

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2014, 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 návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 a sprievodného 
návrhu Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a priori vylučuje 
možnosť získania zdrojov na návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 prostredníctvom 
presunov; 

4. súhlasí so spoločnými závermi schválenými Parlamentom a Radou 8. decembra 2014 
s cieľom schváliť ďalšie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 47 miliónov EUR 
v rozpočte na rok 2014 a presunúť zodpovedajúce potreby platieb do rozpočtu na rok 
2015; 

5. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014;

6. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 4/2014 bol prijatý s 
konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej 
únie; 

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