
tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen 4. cikkének (3) bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

mivel: 

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapot ((a továbbiakban: az Alap) hozott létre, hogy kifejezze szolidari
tását a katasztrófák által sújtott régiók lakosságával szemben. 

(2) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap felhasználását évi 1 milliárd eurós felső 
határig engedélyezi. 

(3) A 2012/2002/EK rendelet tartalmazza azon rendelkezéseket, melyek révén az Alap felhasználható. 

(4) Románia az Alap felhasználására irányuló kérelmet nyújtott be, árvizek okozta csapással kapcsolatban. A 
Bizottság úgy találja, hogy a kérelem megfelel a 2012/2002/EK rendelet 2. cikkében foglalt feltételeknek, 
és ennélfogva javasolja a megfelelő előirányzatok engedélyezését, 

KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költség
vetése javára 11 785 377 euró összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 
formájában. 

2. cikk 

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én. 

az Európai Parlament részéről 

az elnök 

a Tanács részéről 

az elnök 

( 1 ) HL L 311., 2002.11.14., 3. o. 

1/2009. sz. költségvetés-módosítási tervezet: árvizek Romániában 

P6_TA(2009)0104 

Az Európai Parlament 2009. március 11-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre 
vonatkozó, 1/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság 

(6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)) 

(2010/C 87 E/52) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,
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— tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 37. és 38. cikkére, 

— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére ( 2 ), amelyet 2008. 
december 18-án fogadtak el véglegesen, 

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megál
lapodásra ( 3 ), 

— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2009. január 23-án előter
jesztett 1/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2009)0022), 

— tekintettel a Tanács által 2009. február 26-án megállapított, 1/2009. számú költségvetés-módosítási 
tervezetre (6952/2009 – C6-0075/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére, 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0113/2009), 

A. mivel a 2009-as általános költségvetésre vonatkozó 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbi 
elemeket tartalmazza: 

— az EU Szolidaritási Alapja 11,8 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatának 
mozgósítása a 2008. júliusi romániai árvíz okozta károkra, 

— ennek megfelelően a 13 03 16. Európai Regionális Fejlesztési Alap – Konvergencia költségvetési sor 
kifizetési előirányzatainak 11,8 millió euróval történő csökkentése, 

B. mivel az 1/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak az 
előírások szerinti belefoglalása a 2009. évi költségvetésbe, 

1. tudomásul veszi az 1/2009-es költségvetési módosítás előzetes tervezetét, amely a harmadik olyan 
költségvetés-módosítás, amely kizárólag az EU Szolidaritási Alapját érinti az Európai Parlament és a Tanács 
2008. július 17-i egyeztető ülésén elfogadott közös nyilatkozatában kértek alapján; 

2. módosítás nélkül jóváhagyja a 1/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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