
— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. 
december 18-án fogadtak el véglegesen ( 1 ), 

— 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 ( 2 ), 

— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, 6/2009. számú előzetes költségvetés-módosí
tási tervezetére, amelyet a Bizottság 2009. június 18-án terjesztett elő (COM(2009)0288), 

— tekintettel a 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Tanács 2009. július 13-án 
állapított meg (11888/2009-C7-0098/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 75. cikkére és V. mellékletére, 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0003/2009), 

A. mivel a 2009. évi költségvetéshez készített, 6. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet a hagyo
mányos saját forrásokra, HÉA- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzés felülvizsgálatáról, a releváns brit 
korrekciók és azok finanszírozásának költségvetésbe történő beállításáról, valamint a 2009. évi GNI- 
csökkentések finanszírozásának Hollandia és Svédország javára történő felülvizsgálatáról szól, 

B. mivel a 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítások előírásszerű 
beépítése a 2009. évi költségvetésbe, 

1. módosítás nélkül jóváhagyja a 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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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-as pénzügyi évre vonatkozó, 2008. december 18-án véglegesen elfo
gadott általános költségvetésére ( 2 ), 

— 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, 7/2009. számú előzetes költségvetés-módosí
tási tervezetére, amelyet a Bizottság 2009. június 22-án terjesztett elő (SEC(2009)0827), 

— tekintettel a 7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Tanács 2009. szeptember 7-én 
állapított meg (12951/2009 C7-0130/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 75. cikkére és V. mellékletére, 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0009/2009), 

A. mivel a 2009. évi általános költségvetésre vonatkozó, 7. számú költségvetés-módosítási tervezet az EU 
Szolidaritási Alapjának a 2009. januárban, Franciaországot sújtó vihar hatásaival kapcsolatban, 109,4 
millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok révén történő felhasználásáról szól, 

B. mivel a 7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítás előírásszerű beépí
tése a 2009. évi költségvetésbe, 

1. tudomásul veszi a 7/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet, amely a negyedik, kizá
rólag az EU Szolidaritási Alapjának szentelt költségvetés-módosítás; 

2. tudomásul veszi, hogy az EU Szolidaritási Alapjának finanszírozása az Európai Közösségek általános 
költségvetése összbevételének a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját forrásokra vonatkozó 1 
4. alcíméből történik, a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkének (1) bekezdése értelmében, amely a 
2009. évi költségvetés Szolidaritási Alapra vonatkozó 13 06. alcímének finanszírozásáról rendelkezik; 

3. módosítás nélkül jóváhagyja a 7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

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