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Nacrt izmjene proračuna br. 1/2015: Europski fond za strateška ulaganja 

(EFSU) 

Rezolucija Europskog parlamenta od 7. srpnja 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene 

proračuna br. 1/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Dio III. – Komisija, 

priloženom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za 

strateška ulaganja i o izmjeni Uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 

(09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD)) 

 

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 17. prosinca 2014.2, 

– uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015. , konačno donesenu 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 nacrt izmjene proračuna br. 1/2015 koji je Komisija usvojila 13. 

siječnja 2015. (COM(2015)0011),  

– uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2015 koje je Vijeće 

usvojilo 26. lipnja 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu isti dan (09876/2015 – 

C8-0172/2015), 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 

2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za 

ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 

1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja3, 

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

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenja Odbora za industriju, 

istraživanje i energetiku, Odbora za promet i turizam i Odbora za regionalni razvoj (A8-

0221/2015), 

A. budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 1/2015 provođenje potrebnih izmjena u 

proračunskoj nomenkalturi u skladu sa zakonodavnim sporazumom o Europskom fondu 

za strateška ulaganja i izvršenje potrebne preraspodjele 1 360 milijuna EUR odobrenih 

sredstava za preuzimanje obveza i 10 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja; 

B. budući da se financiranje jamstvenog fonda EU-a u 2015. ukupan iznos od 

1 350 milijuna EUR preraspodjeljuje iz Instrumenta za povezivanje Europe 

(790 milijuna EUR), Obzora 2020. (70 milijuna EUR) i ITER-a (490 milijuna EUR) u 

odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza; 

C. budući da Komisija namjerava nadoknaditi smanjenje sredstava za ITER istovrijednim 

povećanjem sredstava za razdoblje 2018. – 2020.; 

D. budući da su odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstava za plaćanja 

za Europski savjetodavni centar za ulaganja, u iznosu od po 10 milijuna EUR, u 

potpunosti preraspodijeljena iz ITER-a (proračunski članak 08 04 01 02); 

E. budući da su sva dodatna odobrena sredstva za provedbu Europskog fonda za strateška 

ulaganja u obvezama i plaćanjima u potpunosti preraspodijeljena te stoga ukupan iznos 

odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja ostaje 

nepromijenjen u proračunu za 2015.; 

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

stajalište Vijeća o njemu; 
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2. pozdravlja brzo postizanje dogovora o EFSU-u zahvaljujući ustrajnosti svih institucija 

da se on što prije pokrene; iako je ishod pregovora bolji od izvornog prijedloga 

Komisije, žali zbog negativnog učinka na Obzor 2020. i Instrument za povezivanje 

Europe; 

3. ponavlja ulogu proračuna Unije u stvaranju dodane vrijednosti udruživanjem resursa i 

jamčenjem velike razine sinergije između europskih strukturnih i investicijskih fondova 

i EFSU-a povećavajući istovremeno učinak umnožavanja doprinosa Unije; podupire 

mobilizaciju dodatnih izvora privatnih i javnih sredstava za ulaganje u ciljeve s 

europskom dimenzijom, poglavito rješavanjem prekograničnih problema u područjima 

kao što su energija, okoliš i prometna infrastruktura; 

4. pozdravlja činjenicu da će se dodatni 1.000 milijun EUR u odnosu na ishodišni 

prijedlog Komisije financirati iz ukupne razlike VFO-a za obveze koja potječe iz razlika 

preostalih iz proračuna za 2014. i 2015. smanjujući time preraspodjelu iz Instrumenta za 

povezivanje Europe i Obzora 2020.; podsjeća da će, u skladu s člankom 14. Uredbe o 

VFO-u, sredstva u okviru ukupne razlike VFO-a za obveze biti dostupna tek od 2016.; 

5. međutim općenito žali zbog preraspodjele iz Instrumenta za povezivanje Europe i 

Obzora 2020. s obzirom na to da su ti programi ključni za otvaranje radnih mjesta i rast 

u Europi; stoga u nadolazećim proračunskim postupcima namjerava nadoknaditi te 

preraspodjele; 

6. ističe da su ulaganja u istraživanje i promet ključna za jačanje uloge i cilja proračuna 

Unije, a to je poticanje rasta, konkurentnosti i zapošljavanja, te za približavanje 

ciljevima strategije Europa 2020.; u tom pogledu podsjeća na to da su programi Obzor 

2020. i Instrument za povezivanje Europe (CEF) ključni programi pod naslovom 1.a 

„Konkurentnost za rast i zapošljavanje”; 

7. potvrđuje svoju spremnost da usvoji nacrt izmjene proračuna br. 1/2015 kako ga je 

izmijenilo Vijeće u skladu sa zakonodavnim sporazumom o Europskom fondu za 

strateška ulaganja s obzirom na to da ga želi što prije pokrenuti; 

8. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2015; 

9. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2015 konačno 

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

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

sudu i nacionalnim parlamentima.  

 


