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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2011 for 
regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, 
og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1, særlig 
artikel 37 og 38,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, 
endeligt vedtaget den 15. december 20102,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning3,

– der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget 
nr. 4/2011 for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen den 17. juni 2011 
(KOM(2011)0375),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2011, vedtaget af 
Rådet den ... 2011 (00000/2011 – C7-0000/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 75b og artikel 75e,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 4/2011 til det almindelige budget for 
2011 har to formål, nemlig en forhøjelse af bevillingerne under underudgiftsområde 3a og 
en revision af overslaget over traditionelle egne indtægter,

B. der henviser til, at forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne med næsten 41,1 mio. EUR til 
forvaltning af migrations- og flygtningestrømme (via Frontexagenturet, Fonden for De 
Ydre Grænser, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske 
Flygtningefond) er en del af EU's mangeartede reaktion på den politiske udvikling i 
landene i det sydlige Middelhavsområde,

C. der henviser til, at stigningen i forpligtelsesbevillinger er en nettostigning og i 
overensstemmelse med princippet om "nye bevillinger til nye opgaver",

                                               
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0475.
3 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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D. der henviser til, at den foreslåede medfølgende forhøjelse af betalingsbevillingerne med 
43,9 mio. EUR er mulig som følge af omfordelinger fra underudnyttede betalinger fra den 
europæiske genopretningsplan - energinet,

E. der henviser til, at de underudnyttede betalinger fra den ovennævnte budgetpost vil have 
været anvendt via vedtagelsen af ændringsbudget nr. 2/2011, ændringsbudget nr. 4/2011 
og adskillige overførsler,

F. der henviser til, at eventuelle kommende anmodninger om betalinger for året 2011 bør 
forelægges under hensyntagen til den fælles erklæring om betalingsbevillinger, som er 
vedtaget af budgetmyndighedens to parter,

1. tager forslaget til ændringsbudget nr. 4/2011 til efterretning;

2. bemærker med stor overraskelse, at Rådet har indtaget en modsætningsfyldt holdning, 
hvori det godkendte forhøjelser af adskillige programmer under underudgiftsområde 3a i 
forslaget til ændringsbudget nr. 4/2011, men at det indtager en modsat holdning til de 
samme instrumenter for regnskabsåret 2012 ved at nedskære bevillingerne;

3. minder i denne forbindelse om, at konsekvens og sammenhæng i EU's forpligtelser til dets 
instrumenter er en forudsætning for en effektiv og optimal anvendelse af udgifter, som er 
meget efterspurgt i en budgetsituation karakteriseret ved spændinger og begrænsninger;

4. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2011 uden ændringer og 
pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 
4/2011 er endeligt vedtaget, og foranledige, at det offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Forslaget til ændringsbudget (FÆB) nr. 4/2011 består af to dele:

1. En forhøjelse af 2011-budgettet i forpligtelsesbevillinger i udgiftsområde 3a til 
forvaltning af flygtninge- og migrationsstrømme efter den seneste udvikling i 
Nordafrika.

Denne finansieres ved hjælp af omfordelinger og/eller yderligere midler i forpligtelser og en 
fuldstændig omfordelinger af betalinger.

Fordelingen er som følger i mio. :

Omfordelinger i BB foretages fra EERP - budgetposten for energinet (32 02 14 01), som 
allerede var nedskåret efter Kommissionens uofficielle dokument om underudnyttelsen på 352 
mio. EUR.

* Ændringsbudget nr. 2/2011: - 252 mio. EUR bestående af:

- 182,4 mio. EUR til etablering af den 
negative reserve, som blev indført i ÆB 
nr. 1/2011
- 19,5 mio. EUR til anvendelse af EU's 
Solidaritetsfond som foreslået i FÆB nr. 
2/2011
- 50 mio. EUR til forhøjelse af 
betalingsbevillingerne i EGF

* Forslag til ændringsbudget nr. 4/2011: - 41,1 mio. EUR

* Overførsel DEC 24/2011: - 30,2 mio. EUR 

Forpligtelser Betalinger
Frontex 30 24
Fonden for De Ydre Grænser 6,5 4,9
Den Europæiske Tilbagesendelsesfond 3,7 2,8
Den Europæiske Flygtningefond 12 12,2

Samlet forhøjelse 52,2 43,9

Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet - 10 0
Formålsbestemte indtægter under EU's 
Flygtningefond

- 1,1 0

EERP, energiprojekter 0 - 43,9
Samlet reduktion - 11,1 - 43,9

I ALT ændringer i FÆB 4/2011 + 41,1 0
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* Intern overførsel: - 26 mio. EUR (vedtaget af KOM i kapitel 32 04).

De uudnyttede betalingsbevillinger i EERP - energinet vil fuldt ud blive udnyttet, såfremt 
FÆB nr. 4/2011 vedtages i denne form.

2. En revision af overslagene over traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-
grundlagene, budgettering af korrektionen for rabatten til Det Forenede Kongerige for 
årene 2006, 2007 og 2010

Denne regnskabsmæssige manøvre medfører en ændring af, hvordan bidragene til de egne 
indtægter på EU's budget fordeles på de enkelte medlemsstater. 


