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Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z 

Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem 

Shift2Rail  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o stališču Sveta o predlogu 

spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – 

Komisija (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe 

Euratom, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20021, zlasti člena 41, 

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil 

dokončno sprejet 20. novembra 20132, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih 

zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3,  

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20204, 

– ob upoštevanju predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Evropske 

unije v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada (COM(2014)0066), 

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja Shift2Rail 

(COM(2013)0922), 

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2014, ki ga je Komisija sprejela 

11. februarja 2014 (COM(2014)0078), 

– ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2014, ki ga je Svet sprejel 

9. aprila 2014 in ga 10. aprila 2014 posredoval Evropskemu parlamentu (08219/2014 – 

C7-0146/2014), 

– ob upoštevanju člena 75b in 75e Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0276/2014), 
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A. ker se predlog spremembe proračuna št. 1/2014 nanaša na številne prilagoditve, potrebne 

za izvrševanje proračuna za leto 2014 v skladu z najnovejšimi sprejetimi zakonodajnimi 

akti, zlasti na predlagano povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada (EIF), na 

novosti, ki izhajajo iz pravne podlage programa Obzorje 2020, sprejete po uradnem 

sprejetju proračuna za leto 2014, ter na uvedbo proračunske strukture za predlagano 

skupno podjetje Shift2Rail; 

B. ker bo povečanje kapitalske osnove EIF prispevalo k večji dostopnosti financiranja za 

mala in srednja podjetja prek programov COSME in Obzorje 2020; 

C.  ker je treba spremeniti nomenklaturo programa Obzorje 2020, da bo usklajena z 

določbami pravne podlage, sprejete decembra 2013; 

D.  ker je treba vzpostaviti ustrezno proračunsko strukturo za skupno podjetje Shift2Rail, kot 

je bilo storjeno za preostala skupna podjetja v proračunskem postopku za leto 2014; 

E. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 1/2014, da se proračunska prilagoditev 

uradno vnese v proračun za leto 2014; 

F. ker so bile predlagane spremembe predstavljene kot proračunsko nevtralne, tako da se 

skupna višina odhodkov za leto 2014 ne bo spremenila; 

1. opozarja, da naj bi bilo za delovni program za dejavnosti, ki se krijejo iz proračunske 

vrstice 08 02 04 01 – „Znanost za družbo in z njo“, v letu 2014 potrebnih približno 

53 milijonov EUR obveznosti, predlog spremembe proračuna št. 1/2014 pa dodelitve 

sredstev tej vrstici ne omenja; Komisijo spominja na zavezo, dano med proračunskim 

trialogom 2. aprila 2014, namreč da bo nemudoma izvedena notranja prerazporeditev v 

vrstico 08 02 04 01 – „Znanost za družbo in z njo“, da se zagotovi nemoten začetek 

dejavnosti v skladu z delovnim programom, kot je predvideno v pravni podlagi; 

2. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2014, kot ga je predložila Komisija, 

in s stališčem Sveta o tem predlogu; 

3. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2014; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2014 

dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 

 


