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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 2015., konačno 

donesen dana 17. prosinca 2014.2, 

– uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, u obliku u kojem je konačno donesena 

28. travnja 2015.3, 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. 

kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.4 (Uredba 

o VFO-u), 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 od 21. travnja 2015. o 

izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji 
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financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.1, 

– 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 upravljanju2, 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu 

vlastitih sredstava Europskih zajednica3, 

– uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2015 koji je Komisija usvojila 15. 

travnja 2015. (COM(2015)0161), 

– uzimajući u obzir Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda 

solidarnosti EU-a (poplave u Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji), koji je Komisija usvojila 

15. travnja 2015. (COM(2015)0162), 

– uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2015 koje je Vijeće 

usvojilo 19. lipnja 2015. i istog dana proslijedilo Parlamentu (09767/2015), 

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

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0220/2015.), 

A. budući da se nacrt izmjene proračuna br. 4/2015 odnosi na mobilizaciju Fonda 

solidarnosti Europske unije u iznosu od 66 505 850 EUR u odobrenim sredstvima za 

preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja u vezi s dvjema poplavama do 

kojih je došlo u proljeće i ljeto 2014. u Rumunjskoj za koja ukupni zahtjevi za pomoć 

iznose 8 495 950 EUR, s poplavama u Bugarskoj do kojih je došlo u srpnju i kolovozu 

2104. za koje ukupni zahtjevi za pomoć iznose 1 983 600 EUR i s poplavama u Italiji 

do kojih je došlo u listopadu i studenom 2014. za koje ukupni zahtjevi za pomoć iznose 

56 026 300 EUR; 

B. budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 4/2015 da se ta proračunska prilagodba 

službeno unese u proračun za 2015.; 

1. uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 4/2015 koji je podnijela Komisija i 

stajalište Vijeća o njemu; 

2. naglašava da je prijeko potrebno iz Fonda solidarnosti Europske unije pružiti 

financijsku pomoć državama pogođenima tim elementarnim nepogodama, uzimajući u 

obzir da Fond solidarnosti Europske unije pokazuje solidarnost sa stanovništvom iz 

regija pogođenih katastrofama; 

3. podsjeća da je u okviru pregovora o proračunu za 2015. Vijeće inzistiralo na tome da se 

plaćanja povezana s mobilizacijom Fonda solidarnosti Europske unije, prebace iz nacrta 

izmjena proračuna br. 5/2014 i br. 7/2014 u proračun za 2015. u ukupnom iznosu od 

126,7 milijuna EUR; 

4. smatra da je s obzirom na višak prikazan u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2015 
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navedena dva nacrta izmjene proračuna za 2014., koji obuhvaćaju ukupno sedam 

zahtjeva povezanih s Fondom solidarnosti Europske unije, bilo moguće bez poteškoća 

namiriti iz proračuna za 2014., uzimajući u obzir to da Fond solidarnosti Europske unije 

nastoji pružiti brz, učinkovit i fleksibilan odgovor na takve hitne situacije; 

5. izražava žaljenje zbog sklonosti Vijeća da ne ispunjava svoje obveze prema zemljama 

koje su bile pogođene katastrofama velikih razmjera i time stekle pravo na mobilizaciju 

Fonda solidarnosti Europske unije tako što ne mobilizira dodatna sredstva kako je 

predviđeno posebnim instrumentima nego oduzima novac drugim programima; 

pozdravlja, međutim, činjenicu da Vijeće nije primijenilo taj pristup u pogledu nacrta 

izmjene proračuna br. 4/2015; 

6. posebno naglašava da trenutačno kritično stanje kad je riječ o plaćanjima isključuje 

mogućnost korištenja bilo kojeg drugog izvora financiranja osim onoga koji je Komisija 

predložila i iznijela u nacrtu izmjene proračuna br. 4/2015; podsjeća da je Fond 

solidarnosti EU-a posebni instrument za koji se odgovarajuća proračunska sredstva 

dodjeljuju izvan relevantnih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira; 

7. podsjeća da će se usvajanjem nacrta izmjene proračuna br. 3/2015 smanjiti udio 

doprinosa država članica iz BND-a proračunu Unije za 1 435 milijuna EUR i time više 

nego kompenzirati njihov doprinos financiranju nacrta izmjene proračuna br. 4/2015; 

stoga ističe da za donošenje tih dvaju dokumenata vrijedi zajednički vremenski okvir jer 

su s političkog stajališta usko povezani; 

8. ističe da je spreman što je prije moguće usvojiti oba nacrta izmjene proračuna u obliku u 

kojem ih je donijela Komisija; 

9. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2015; 

10. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2015 konačno 

donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;  

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom 

sudu i nacionalnim parlamentima. 

 

 

 


