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Europa-Parlamentets beslutning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske 

Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 

2015/2132(BUD)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Atomenergifællesskab, 

– der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for 

De Europæiske Fællesskabers egne indtægter
1
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
2
, 

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
3
 (FFR-forordningen), 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 

budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning
4
 (IIA), 

– der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets 

indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016
5
, 

                                                 
1
  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17. 

2
  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 

3
  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 

4
  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 

5
  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172. 
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– der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 

2016, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2005 (COM(2015)0300), 

– der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 

for regnskabsåret 2016, vedtaget af Rådet den 4. september 2015 og fremsendt til Europa-

Parlamentet den 17. september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd 

og Rådet om håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige operationelle, budgetmæssige 

og retlige foranstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration 

(COM(2015)0490), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 88, 

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg 

(A8-0000/2015), 

Sektion III 

Oversigt 

 

1. hilser Kommissionens forslag til budget for 2016 velkomment som et skridt i den rigtige 

retning; bemærker imidlertid, at der stadig kan foretages en betydelig mængde 

effektivitetsbesparelser, og bifalder derfor Rådets foreslåede ændringer og deres fokus på 

finanspolitisk ansvar; 

2. noterer sig, at Parlamentets behandling af budgettet for 2016 til en vis grad afspejler de 

politiske prioriteringer, som blev vedtaget i de ovennævnte beslutninger af 11. marts 2015 

om de generelle retningslinjer
1
 og af 8. juli 2015 om mandatet med henblik på 

trepartsmødet
2
; beklager ikke desto mindre Parlamentets beslutning om at forsøge at 

overskride lofterne i den flerårige finansielle ramme 2014-2020, som blev godkendt af 

Kommissionen, Rådet og Parlamentet; mener, at dette er en uansvarlig holdning at indtage 

i betragtning af budgetsituationen i en række medlemsstater; 

3. understreger, at de udgiftslofter, der er aftalt i forbindelse med den flerårige finansielle 

ramme for 2014-2020 (FFR) skal overholdes, navnlig i forbindelse med den kommende 

gennemgang af prioriteringerne i FFR; beklager Parlamentets beslutning om at opbruge 

margenerne under udgiftsområde 1a, 1b og 3, med begrænset råderum tilbage under 

udgiftsområde 4 i 2016-budgettet; mener, at den logiske konklusion af en tilsidesættelse af 

disse lofter ikke er, at lofterne er utilstrækkelige, men snarere at Parlamentet bør anlægge 

en mere realistisk og ansvarlig tilgang til udgifter i sin rolle som budgetmyndighed; 

4. foreslår, at det vigtigste mål for en forhøjelse af dette budget bør være at håndtere 

migrations- og flygtningekrisen; forstår, at denne krise ikke kan løses med finansielle 

midler alene; beklager ikke desto mindre Parlamentets manglende evne til at prioritere, 

reducere spildet og koncentrere udgifterne om foranstaltninger til at mindske denne krise, 

                                                 
1
  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0061. 

2
  Vedtagne tekster P8_TA(2015)0263. 
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navnlig fra klart identificerbare budgetposter, der har ringe udnyttelsesgrad og en lav 

gennemførelsesgrad; antyder, at Parlamentets holdning bringer Europas reaktion på krisen 

i fare; 

5. bemærker offentliggørelsen af Kommissionens ændringsskrivelse nr. 2/2016 den 14. 

oktober 2015; glæder sig over forhøjelsen af udgifterne til at afhjælpe problemer i 

landbrugssektoren; opfordrer imidlertid Kommissionen til på ny at gennemgå 

udgiftsområde 3 og 4 med henblik på at finde besparelser, der i det mindste delvist vil 

kunne bidrage til finansieringen af foranstaltninger til at afbøde migrations- og 

flygtningekrisen; 

6. gentager sin overbevisning om, at EU’s budget bør ikke se bort fra politiske forpligtelser, 

der allerede er indgået mellem de tre institutioner, navnlig i forbindelse med Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; mener, at et brud på disse tilsagn ikke kun 

underminerer Parlamentets langsigtede økonomiske troværdighed, den underminerer også 

evnen til at imødegå akutte kortfristede prioriteringer i 2016-budgettet; 

7. understreger betydningen af fuldt ud at overholde den fælles erklæring om en 

betalingsplan for 2015-2016, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen
1
 indgik aftale om 

i kølvandet på det fælles tilsagn om senest ved udgangen af 2016 at nedbringe efterslæbet 

af uindfriede betalingsanmodninger for samhørighedsprogrammerne for 2007-2013 til ca. 

2 mia. EUR, og af at undgå enhver fremtidig opbygning af et sådant uholdbart efterslæb; 

8. støtter anvendelsen af særlige instrumenter som ekstraordinære foranstaltninger, der kan 

anvendes under ekstraordinære omstændigheder, og mener, at sådanne instrumenter viser, 

at der er tilstrækkelig fleksibilitet inden for den flerårige finansielle ramme; mener, at den 

aktuelle migrations- og flygtningekrise berettiger anvendelsen af særlige instrumenter; 

beklager imidlertid, at den supplerende finansiering, der er nødvendig for en passende 

EU-reaktion på krisen, ikke har kunnet findes inden for de allerede eksisterende 

budgetposter, navnlig dem uden klart påviselig merværdi på EU-plan; er bekymret over, at 

Parlamentets holdning kræver gentagen anvendelse af særlige instrumenter på tværs af en 

række budgetposter, hvilket undergraver evnen til at reagere på yderligere uforudsete 

omstændigheder i 2016; 

Udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 

9. gentager sin støtte til et moderniseringsbudget, som prioriterer de tre områder 

beskæftigelse, virksomheder og iværksætterkultur, navnlig de budgetposter, der har størst 

potentiale til at bidrage til målet om beskæftigelse og vækst; anerkender de negative 

konsekvenser, som Kommissionens og Rådets holdning kan have på visse budgetposter på 

kort sigt; ønsker ikke desto mindre, at der fortsat fokuseres på jobskabelse, vækstfremme, 

forskning og udvikling i fremtidige EU-budgetter; 

10. fremhæver den nylige aftale om EFSI; beklager Rådets foreslåede nedskæringer af 

allerede godkendte udgifter til Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten; beklager 

endvidere Parlamentets finanspolitisk uansvarlige beslutning om yderligere at forhøje EU-

                                                 
1
  Vedtagne tekster P8_TA(2015)0263, bilag II. 
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budgettet ud over aftalen om den flerårige finansielle ramme for at støtte forhøjelser af 

budgetposterne til Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten til niveauer fra før 

EFSI, og dermed fuldstændig underminere den foregående FFR-aftale mellem de tre 

institutioner; opfordrer alle parter til at standse deres politiske positionering og leve op til 

EFSI- og FFR- aftalerne, som de tidligere har indgået; 

Udgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed 

11. forstår, at der ideelt set ikke bør foretages nogen nedskæringer til under Kommissionens 

forslag; understreger ikke desto mindre betydningen af finanspolitisk ansvarlighed; glæder 

sig derfor over Rådets ændringer, der tager sigte på at bevare finansieringen til de mindst 

udviklede regioner og mindske støtten til de mest udviklede regioner som et eksempel på 

europæisk solidaritet; 

12. er klar over, at ungdomsarbejdsløshed er et særligt problem i en række medlemsstater; 

beklager imidlertid Parlamentets beslutning om at forhøje udgifterne til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ud over loftet for den flerårige finansielle ramme på 

grund af den betydelige fremrykning af midlerne i de foregående år, en betydelig 

forfinansiering og Kommissionens argument om, at der ikke er noget presserende behov 

for øgede forpligtelser i budgettet for 2016; minder om, at beskæftigelse i stort omfang er 

medlemsstaternes ansvar og opfordrer medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at 

sikre høj beskæftigelse og løse de særlige problemer for de unge; 

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: naturressourcer 

13. glæder sig over Kommissionens budgetforslag; er ikke desto mindre enig i Rådets forslag 

om, at der er betydelige områder, hvor der kan findes manglende effektivitet, f.eks. 

ændringerne i forslaget til ændringsbudget nr. 7/2015; støtter derfor Rådets moderate 

nedskæringer i forpligtelser og betalinger under udgiftsområde 2; 

14. støtter de øgede udgifter til afhjælpning af kriser i landbrugssektoren som bekræftet i 

Kommissionens ændringsskrivelse nr. 2/2016, navnlig mejerisektoren, og tilslutter sig 

Parlamentets holdning i denne henseende; glæder sig over, at denne pakke indeholder en 

række foranstaltninger, der tager sigte på at afbøde den russiske embargos langsigtede 

virkninger for de europæiske landbrugere; 

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og unionsborgerskab 

15. udtrykker tilfredshed med forhøjelserne af de udgifter, der er foreslået i Kommissionens 

budgetforslag for 2016 og ændringsskrivelse nr. 2/2016, som er målrettet til migranter og 

flygtninge; stiller ikke desto mindre spørgsmålstegn ved, om Kommissionen i 

tilstrækkelig grad har undersøgt alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under 

udgiftsområde 3, navnlig da Rådet var i stand til at finde besparelser på 25 mio. EUR i 

forpligtelsesbevillinger og 35 mio. EUR i betalingsbevillinger; kritiserer mobiliseringen af 

fleksibilitetsinstrumentet for 1,5 mia. EUR som følge af Kommissionens og Parlamentets 

manglende evne til at finde besparelser; gentager sin overbevisning om, at der er talrige 

budgetposter under udgiftsområde 3 med ringe dokumenteret EU-merværdi, hvor de 

midler, der er for indeværende er budgetteret med, kunne omdirigeres til håndtering af 

migrations- og flygtningekrisen;  
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16. Mener, at der er behov for en klar adskillelse mellem asyl- og migrationspolitik; mener, at 

der er behov for langvarige praktiske, bæredygtige og fornuftige løsninger for at forhindre 

yderligere tab af menneskeliv i et forsøg på at søge asyl i EU, samt at der er behov for at 

sikre effektiv grænsekontrol og indre sikkerhed;  

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa 

17. bemærker de store forhøjelser i udgifterne i Kommissionens budgetforslag for 2016 i 

forhold til budgettet for 2015; er enig med Rådet i, at disse forhøjelser af udgifterne ikke 

giver en tilstrækkelig margen under lofterne; støtter Rådets holdning, som stadig udgør en 

betydelig forhøjelse af udgifterne til underudviklede lande for at bidrage til at afhjælpe 

problemer i nabolandene; beklager, at Parlamentets holdning ville indebære, at der kun 

ville være en margen på 50 000 EUR tilbage under udgiftsområde 4, hvilket ville være 

helt utilstrækkeligt til at håndtere uforudsete omstændigheder i 2016; fremhæver som 

eksempel på en uforudset omstændighed EU’s fælles handlingsplan med Tyrkiet, som 

Rådet vedtog den 15. oktober 2015
1
, og som EU ikke ville være i stand til at finansiere, 

såfremt Parlamentets holdning blev accepteret; 

18. glæder sig imidlertid over de foranstaltninger, der er bebudet i Kommissionens 

meddelelse af 23. september 2015 og bekræftet i ændringsskrivelse nr. 2/2016; sætter 

spørgsmålstegn ved, om Kommissionen har undersøgt de besparelser, Rådet har fundet 

under udgiftsområde 4; gentager, at forslag til ændringsbudget nr. 7/2015 har vist, at der 

er mulighed for en betydelig omfordeling til de prioriterede områder; understreger, at 

finansielle midler alene ikke vil løse migrant- og flygtningekrisen; mener, at supplerende 

finansiering bør være korrekt målrettet, gennemsigtig og ansvarlig for at sikre, at den 

opfylder prioriterede behov; 

19. mener, at de finansielle midler til at håndtere migrations- og flygtningekrisen bør rettes 

mod kilden til, snarere end virkningerne af problemet; understreger vigtigheden af at 

støtte flygtninge tæt på deres hjemland, f.eks. gennem en styrkelse af de relevante EU-

agenturer og EU's regionale trustfond i Syrien;  

Udgiftsområde 5 - Administration  

20. mener ikke, at Kommissionens administrative udgifter bør skånes for de 

effektivitetsbesparelser, der er blevet foretaget af de nationale myndigheder; mener i lyset 

af de mange kriser, EU står over for, ikke mindst de fortsatte virkninger af den globale 

økonomiske krise, at Kommissionen bør foretage symbolsk betydelige 

effektivitetsbesparelser for at vise solidaritet med de vanskeligheder, som de nationale 

forvaltninger står over for;   

Agenturer 

21. støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; er enig i 

Parlamentets beslutning om at øge finansieringen til agenturer med fokus på migration, 

nemlig Det Europæiske Asylstøttekontor, Frontex, Europol, Eurojust, Cepol og eu-LISA, 

Cepol og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder; beklager 

                                                 
1
  Konklusioner fra mødet i Rådet for Den Europæiske Union den 15.oktober 2015, EUCO. 26/15.  
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Parlamentets forsøg på at forhøje udgifterne til andre agenturer, som klart ikke er 

prioriteter; 

Betalinger 

22. minder om tidligere forpligtelser, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen har indgået 

med henblik på at undgå ubetalte regninger; beklager derfor Parlamentets beslutning om i 

høj grad at øge forpligtelser, som Kommissionen vil have svært ved at omsætte til 

betalinger; beklager endvidere Rådets beslutning om konsekvent at skære mere i 

udgifterne end i forpligtelserne; opfordrer begge institutioner til at handle ansvarligt; 

Øvrige sektioner 

Sektion I - Europa-Parlamentet 

23. understreger, at der kan findes klare udgiftsbesparelser på Parlamentets budget, ikke 

mindst i forbindelse med den farceagtige situation med plenarmøder i både Bruxelles og 

Strasbourg; opfordrer indtrængende Europa-Parlamentet og Rådet til at udarbejde en 

køreplan for et fast hjemsted, som krævet af det store flertal i Parlamentet i Fox-Häfner-

betænkningen, som blev vedtaget den 20. november 2013
1
; mener, at rejserne mellem 

Bruxelles og Strasbourg er i modstrid med enhver indsats fra Parlamentet side for at blive 

opfattet som finanspolitisk ansvarligt og grundlæggende underminerer offentlighedens 

opfattelse af Parlamentet;   

24. mener, at Parlamentet kan foretage yderligere store budgetmæssige besparelser ved at 

reducere antallet af tjenestemænd, og dermed også reducere behovet for kontorlokaler og 

bygninger, annullere projekter såsom "Huset for Europæisk Historie og indstille 

overdrevne politikker til fremme af Parlamentet selv; 

25. mener, at der kan opnås yderligere budgetbesparelser ved omstrukturering af de 

interparlamentariske delegationer, delegationer til de blandede parlamentariske udvalg og 

delegationer til de parlamentariske samarbejdsudvalg og de multilaterale parlamentariske 

forsamlinger med henblik på at reducere beløbet for delegationer, der sendes til udlandet 

og deres samlede omkostninger; 

26. mener, at der kan foretages yderligere besparelser i Europa-Parlamentets budget ved at 

nedbringe bidrag til dannelsen af politiske partier og fonde, og til udgifter til 

parlamentarisk assistance; konstaterer, at generalsekretæren har fremlagt en forslag for 

Præsidiet med henblik på at nå en ny balance mellem akkrediterede parlamentariske 

assistenter og lokale assistenter; forventer, at den endelige afgørelse vil træde i kraft 

senest fra juli 2016, og at den vil respektere varigheden af eksisterende kontrakter; 

27. beklager Parlamentets holdning vedrørende målet om en personalereduktion på 5 %, 

hvilket er i strid med ånden i og det princip, der blev aftalt med Kommissionen og Rådet i 

den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013
2
; noterer sig henstillingerne fra 

                                                 
1
  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0498. 

2
  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 5.  
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Budgetkontroludvalget i forbindelse med decharge for regnskabsåret 2013
1
; mener, at en 

reduktion på 10 % af Parlamentets budget ville kunne nås, uden på nogen måde at påvirke 

medlemmerne af Europa-Parlamentets grundlæggende ansvarsområder; gentager sin 

bekymring over det store antal ansatte i Europa-Parlamentets formands kontor, der 

omfatter 35 ansatte, herunder to chauffører og en personlig parlamentsbetjent; er enig i, at 

dette er særdeles tvivlsomt, og at dette udgør et dårligt eksempel for 

omkostningsreduktion og ansvarlig budgetforvaltning inden for Parlamentet; 

28. noterer sig Parlamentets modstand mod forøgelsen af Domstolens størrelse; foreslår, at en 

eventuel reform bør være budgetneutral; 

29. opfordrer til en fuldstændig cost-benefit-analyse af Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget med henblik på at vurderes deres merværdi for EU;  

o 

o     o 

30. er fortsat overbevist om, at EU-budgettet bør tilvejebringe merværdi og ikke gribe ind i 

medlemsstaternes regeringers rettigheder og ansvar; opfordrer alle parter til at sikre et 

ansvarligt budget med særligt fokus på at afhjælpe migrations- og flygtningekrisen; 

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige 

institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter. 

Or. en 

 

 

                                                 
1
  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0121. 


