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Ændringsbudget nr. 5/2016: Gennemførelse af afgørelse om egne indtægter  

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

Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2016 for regnskabsåret 2016: 

Gennemførelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom om egne indtægter efter afslutningen 

af ratifikationsprocessen og afgørelsens ikrafttrædelse den 1. oktober 2016 (13584/2016 

– C8-0462/2016 – 2016/2258(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, 

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

for Den Europæiske Unions egne indtægter5, 

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2016, vedtaget af Kommissionen den 7. 

                                                 
1  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
2  EUT L 48 af 24.2.2016. 
3  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 
4  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 
5  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105. 



 

 

oktober 2016 (COM(2016)0660), 

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2016, vedtaget af 

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

(13584/2016 – C8-0462/2016, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91, 

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0348/2016), 

A. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 5/2016 er en følge af afslutningen af 

ratifikationsprocessen og ikrafttrædelsen af afgørelse 2014/335/EU, Euratom, som 

indeholder begrænsede ændringer såsom reduktionen af omkostningerne til opkrævning 

af de traditionelle egne indtægter, en ny reduceret sats for opkrævning af momsbaserede 

egne indtægter for visse medlemsstater og bruttoreduktioner i det BNI-baserede bidrag 

for visse medlemsstater; 

B. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 5/2016 har til formål på indtægtssiden 

af Unionens budget for 2016 at indarbejde virkningen af justeringen af egne indtægter 

som følge af gennemførelsen afgørelse 2014/335/EU, Euratom med tilbagevirkende 

kraft for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016; 

C. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 5/2016 derfor medfører en ændring af 

alle medlemsstaternes individuelle bidrag, men at det hverken indvirker på den samlede 

indtægts- eller udgiftsside på Unionens budget; 

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

2. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 5/2016 er endeligt vedtaget, og 

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

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de 

nationale parlamenter. 


