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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 
for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2036(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 2014, 
endeligt vedtaget den 20. november 20132,

– der henviser til Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om 
betalingsbevillinger (fælles erklæring af 12. november 2013), som der blev opnået 
enighed om den 12. november 20133, samt Europa-Parlamentets og Kommissionens 
erklæring om betalingsbevillinger, som vedtaget i de samme fælles konklusioner, 

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20204 (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 forvaltning5 ("IIA"),

– der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen 
for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter6,

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014, vedtaget af Kommissionen den 
28. maj 2014 (COM(2014)0329),

– der henviser til Kommissionens forslag om anvendelse af margenen til uforudsete 
udgifter i 2014, vedtaget den 28. maj 2014 (COM(2014)0328),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 3/2014, 

                                               
1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
2 EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.
3 Vedtagne tekster af 20. november 2013 (P7_TA(2013)0472).
4 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
5 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
6 EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
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vedtaget af Rådet den ... og fremsendt til Europa-Parlamentet den ... (0000/2014 – C8-
0000/2014),

– der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra 
Regionaludviklingsudvalget samt skrivelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A8–0000/2014),

A. der henviser til, at der i forslag til ændringsbudget nr. 3/2014 til det almindelige budget 
for 2014 foreslås en opjustering af såvel overslaget over indtægter fra bøder og 
sanktioner og andre indtægter med 1 568 mio. EUR som af betalingsbevillingerne med 
4 738 mia. EUR under udgiftsområde 1a, 1b, 2 og 4 i den flerårige finansielle ramme 
(FFR) med henblik på at dække betalingsbehov indtil årets udgang ved at indfri tidligere 
indgåede og løbende forpligtelser;

B. der henviser til, at gennemførelsen af FFR for 2014-2020 blev indledt med et enormt 
efterslæb i betalingerne, med ubetalte regninger til et samlet beløb på ca. 23,4 mia. EUR 
ved udgangen af 2013 alene for samhørighedspolitikken og med uindfriede forpligtelser 
i størrelsesordenen 221,7 mia. EUR ved udgangen af 2013, dvs. 41 mia. EUR over, 
hvad der oprindeligt var forudset, da FFR for 2007-2013 blev vedtaget; 

C. der henviser til, at ud af det samlede FÆB nr. 3/2014 skal kun 99 mio. EUR dække 
programmer for 2014-2020 under samhørighedspolitikken, og resten vedrører 
afslutningen af programmerne for 2007-2013 (3,296 mia. EUR) samt betalingsbehov fra 
andre udgiftsområder (1,34 mia. EUR);

D. der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen forpligtede sig gennem den 
fælles erklæring af 12. november 2013 til at sikre, at Unionen har de finansielle midler 
til at dække sine retlige forpligtelser i 2014 ved at sikre en ordnet udvikling af 
betalinger og ved at benytte sig af de forskellige fleksibilitetsmekanismer, der indgår i 
FFR-forordningen, herunder artikel 13 (margenen til uforudsete udgifter); 

E. der henviser til, at nogle delegationer i Rådet gav udtryk for forbehold med hensyn til 
anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i FÆB nr. 3/2014, hvilket af Parlamentet 
betragtes som ubegrundet og i modstrid med ånden i FFR-forordningen og IIA;

1. noterer sig FÆB nr. 3/2014 som forelagt af Kommissionen;

2. støtter fuldt ud Kommissionens forslag til FÆB nr. 3/2014 om at øge niveauet for 
betalinger i 2014 med 4,7 mia. EUR; glæder sig over Kommissionens forslag om 
anvendelse af margenen til uforudsete udgifter for et beløb på 4,02 mia. EUR efter at 
have undersøgt alle muligheder for omfordeling inden for det vedtagne budget for 2014 
og efter at have opbrugt fuldt ud den margen, der står til rådighed under betalingsloftet i 
2014;

3. mener, at disse forslag fra Kommissionen er det absolutte minimum til at dække de 
faktiske behov frem til slutningen af 2014 og vil ikke være tilstrækkelige til at løse den 
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tilbagevendende ophobning af ubetalte regninger, der er forværret siden 2010-budgettet; 
minder i særdeleshed om, at størstedelen af regningerne under udgiftsområde 1b 
traditionelt forelægges af medlemsstaterne imod slutningen af hvert regnskabsår for at 
undgå eventuelle frigørelser som følge af anvendelse af N+2- og N+3-reglerne;

4. støtter forslaget om at anvende margenen til uforudsete udgifter og understreger sin 
fortolkning af artikel 3, stk. 2, i FFR-forordningen, hvorefter betalingerne vedrørende 
særlige instrumenter skal opføres ud over lofterne; mener, at enhver anden fortolkning 
undergraver grundlaget for den politiske aftale om FFR for 2014-2020, nemlig den 
forståelse, at der bør gennemføres specifik og maksimal fleksibilitet for at sikre, at 
Unionen kan opfylde sine forpligtelser;

5. minder om, at vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 2/2014 og 6/2014 vil 
mindske BNI-bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget med i alt 10 953 mio. 
EUR, og at vedtagelsen af ændringsbudget nr. 4/2014 yderligere vil mindske behovet 
for egne indtægter med 2 433 mio. EUR og således fuldt ud vil kompensere for de 
yderligere betalingsbehov, der blev anmodet om i FÆB nr. 3/2014, FÆB nr. 5/2015 
(yderligere 47 mio. EUR til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til Italien, 
Grækenland, Slovenien og Kroatien) samt FÆB nr. 7/2014 (yderligere 80 mio. EUR til 
Solidaritetsfonden til Kroatien, Bulgarien og Serbien); 

6. fremhæver derfor sin hensigt om at gennemføre proceduren for vedtagelse af FÆB nr. 
3/2014 parallelt med forhandlingerne om FÆB nr. 2/2014, FÆB nr. 4/2014 (herunder 
ændringsskrivelse nr. 1 til FÆB nr. 4/2014), FÆB nr. 5/2014, FÆB nr. 6/2014 og FÆB 
nr. 7/2014; 

7. understreger, at hvis FÆB nr. 2, 3, 4, 5, 6 og 7/2014 vedtages uden ændringer, vil dette 
indebære en samlet positiv budgetbalance og en samlet reduktion i medlemsstaternes 
BNI-bidrag for at sikre tilstrækkelige betalingsbevillinger i 2014 til at dække Unionens 
eksisterende retlige forpligtelser; 

8. understreger, at de fælles erklæringer af november 2013 udgjorde en integrerende del af 
aftalen om budgettet for 2014 og udgør en formel forpligtelse for de tre institutioner, 
som skal respekteres fuldt ud som et tegn på gensidig tillid og loyalt samarbejde; 

9. er parat til at godkende Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014 på 
betingelse af, at Rådet vedtager det kommissionsforslag, der ligger til grund herfor, 
uændret og vedtager forslag til ændringsbudget nr. 2/2014, forslag til ændringsbudget 
nr. 4/2014, forslag til ændringsbudget nr. 5/2014, forslag til ændringsbudget nr. 6/2014 
og forslag til ændringsbudget nr. 7/2014 uændrede;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de 
nationale parlamenter.


