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reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger 

Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2016 om Rådets holdning til forslag til 

Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2016 for regnskabsåret 2016: 

Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og 

sikkerhedsspørgsmål, reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger som led i den 

samlede overførsel, forlængelse af EFSI, ændring af stillingsfortegnelsen for Frontex og 

ajourføring af indtægter (egne indtægter) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 

2016/2257(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 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. 1605/20021, særlig artikel 41, 

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, 

endeligt vedtaget den 25. november 20152, 

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

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20203, 

– 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 forvaltning4, 
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4  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 



 

 

– der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen 

for Den Europæiske Unions egne indtægter1, 

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2016, vedtaget af Kommissionen den 

30. september 2016 (COM(2016)0623), 

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2016, vedtaget af 

Rådet den 8. november 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag 

(13583/2016 – C8-0459/2016), 

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,  

– der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 88, 

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0350/2016), 

A. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2016 (FÆB 4/2016) nedskærer 

betalingsbevillingerne med 7 284,3 mio. EUR primært på budgetposterne under 

underudgiftsområde 1b Økonomisk, social og territorial samhørighed og derfor i 

overensstemmelse hermed reducerer de nationale bidrag; 

B. der henviser til, at FÆB 4/2016 ajourfører bevillingsniveauet under udgiftsområde 3 

Sikkerhed og Unionsborgerskab med 50 mio. EUR til nødhjælpsinstrumentet inden for 

Unionen, 130 mio. EUR til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og 70 

mio. EUR til Fonden for Intern Sikkerhed (ISF), hvorfor der kræves en anvendelse af 

margenen til uforudsete udgifter på i alt 240,1 mio. EUR, efter at der er blevet taget 

hensyn til omfordelingen af 9,9 mio. EUR; 

C. der henviser til, at FÆB 4/2016 fremrykker tilførslen til Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) gennem en omfordeling af 73,9 mio. EUR i 

forpligtelsesbevillinger fra de finansielle instrumenter under energidelen af Connecting 

Europe-faciliteten (CEF-energi), for hvilke der skal kompenseres i 2018; 

D. der henviser til, at FÆB 4/2016 ændrer stillingsfortegnelsen for Frontex som følge af 

ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/16242; 

E. der henviser til, at en reduktion på 14,7 mio. EUR på en række budgetposter under 

udgiftsområde 2 Bæredygtig vækst: naturressourcer medfører, at den samlede virkning 

af FÆB 4/2016 på udgiftssiden af budgettet for 2016 er en stigning på 225,4 mio. EUR i 

forpligtelsesbevillinger; 

F. der henviser til, at FÆB 4/2016 på indtægtssiden også omfatter tilpasninger i 

                                                 
1  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105. 
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den 

europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
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863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 

251 af 16.9.2016, s. 1). 



 

 

forbindelse med revisionen af budgetoverslaget over de traditionelle egne indtægter 

(dvs. toldafgifter og afgifter i sukkersektoren) og merværdiafgifts- (moms) og 

bruttonationalindkomstgrundlagene (BNI) samt opførelsen af de relevante korrektioner 

til fordel for Det Forenede Kongerige og finansieringen heraf; 

1. udtrykker alvorlig bekymring over betalingsoverskuddet på 7 284,3 mio. EUR, som er 

resultatet af store forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-programmer 

under delt forvaltning, og som baner vejen for en stor ophobning af 

betalingsanmodninger ved udgangen af den nuværende FFR; minder om 

Kommissionens konklusion om, at det ajourførte betalingsbehov frem til 2020 ifølge de 

foreliggende prognoser kun kan imødekommes med de nuværende lofter, hvis den 

samlede margen for betalinger udnyttes fuldt ud (og hvis de årlige lofter fjernes som en 

forebyggende foranstaltning), samt hvis betalingerne til særlige instrumenter medregnes 

ud over lofterne; opfordrer derfor til, at der findes en endelig og utvetydig løsning på 

sidstnævnte spørgsmål som et led i FFR-revisionen; 

2. bifalder midlerne til forhøjelserne i udgiftsområde 3 gennem mobilisering af margenen 

til uforudsete udgifter samt fremrykkelsen af midlerne til forhøjelsen af 

stillingsfortegnelsen for Frontex; glæder sig navnlig over den delvise finansiering af 

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, men er bekymret over, at der til trods for en 

høj budgetgennemførelsesgrad baseret på medlemsstaternes nationale programmer hidtil 

kun er gennemført ganske få omfordelinger af flygtninge; 

3. er enig i fremrykningen af midler til EFSI, forudsat at omfordelingen fra Connecting 

Europe-faciliteten opvejes på behørig vis i 2018; præciserer, at denne fremrykning ikke 

foregriber den endelige finansieringsplan for det nye forslag om en forlængelse af EFSI, 

der skal vedtages i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure; 

4. bemærker med bekymring det forventede fald i indtægterne, der anslås til 1,8 mia. EUR, 

på grund af devalueringen af det britiske pund i forhold til euroen; noterer sig 

Kommissionens hensigt om at anvende indtægterne fra ekstra bøder til at dække dette 

underskud; 

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2016; 

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 4/2016 er endeligt vedtaget, og 

drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

Revisionsretten og de nationale parlamenter. 


