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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2014 
for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(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 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 forslag til ændringsbudget nr. 6/2014, vedtaget af Kommissionen den 
17. oktober 2014 (COM(2014)0649),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2014, 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 (A8–0000/2014),

A. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2014 vedrører revisionen af 
overslaget over traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-bidrag, en reduktion af 
budgetbevillingerne til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og reserven til 
bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler samt en forhøjelse af budgetbevillingerne til Den 
Europæiske Ombudsmand,

B. der henviser til, at den samlede virkning på udgiftssiden af forslag til ændringsbudget 

                                               
1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
2 EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.
3 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
4 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
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nr. 6/2014 er en reduktion på 76,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og en forhøjelse 
på 93 500 EUR i betalingsbevillinger,

C. der henviser til, at den samlede virkning af dette ændringsbudget på indtægtssiden er et 
fald i behovet for egne indtægter på i alt 9 528 mio. EUR med en reduktion af 
medlemsstaternes BNI-bidrag på 9 948 mio. EUR og en forhøjelse af de traditionelle 
egne indtægter på 420 mio. EUR,

D. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 6/2014 er formelt at 
opføre disse budgetmæssige tilpasninger på 2014-budgettet, 

1. noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 6/2014 som forelagt af Kommissionen;

2. bemærker, at reduktionen i budgetbevillingerne til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
og reserven til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler udgør en samlet reduktion på 76,3 
mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 6,2 mio. EUR i betalingsbevillinger, primært 
som følge af en senere vedtagelse af retsgrundlaget for fonden og den ajourførte 
vurdering af status i forhandlingerne i forbindelse med de tidligere nævnte fiskeriaftaler;

3. glæder sig over forslaget om at anvende 6,1 mio. EUR af de besparelser i 
betalingsbevillingerne, der er omhandlet under punkt 2 ovenfor, til at bidrage til at 
finansiere nødhjælp i eventuelle krisesituationer under nødhjælpsreserven frem til årets 
udgang;

4. noterer sig forhøjelsen i budgetbevillingerne til Den Europæiske Ombudsmand på i alt 
93 500 EUR i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger, som var nødvendig for at 
kunne opføre tilpasningen af vederlagene fra den 1. juli 2012, som blev endeligt 
vedtaget i april 2014, på budgettet;

5. henleder opmærksomheden på, at Kommissionen foreslår, at der opføres et negativt 
beløb på 285 mio. EUR under momsindtægter og et positivt beløb på 9 813 mio. EUR 
under BNI-saldiene for de foregående år, hvilket vil have en samlet virkning på 9 528 
mio. EUR og føre til en automatisk reduktion på budgetposten for medlemsstaternes 
BNI-bidrag;

6. understreger, at den samlede virkning af FÆB nr. 6/2014 på BNI-bidragene er en 
reduktion på 9 948 mio. EUR og en forhøjelse på 420 mio. EUR i overslagene over 
traditionelle egne indtægter;

7. minder om, at vedtagelsen af dette ændringsbudget nr. 6/2014 vil mindske behovet for 
medlemsstaternes BNI-bidrag med 9 948 mio. EUR, og at det derfor sammenholdt med 
den reducerede andel af BNI-bidraget fra medlemsstaterne til EU-budgettet som følge af 
ændringsbudget nr. 2/2014 og ændringsbudget nr. 4/2014 fuldt ud vil kompensere for de 
yderligere betalingsbehov, der er anmodet om i FÆB nr. 3/2014 (et yderligere 
betalingsbehov på 4 738 mio. EUR), FÆB nr. 5/2014 (yderligere 47 mio. EUR til 
Solidaritetsfonden til Italien, Grækenland, Slovenien og Kroatien) og FÆB nr. 7/2014 
(yderligere 80 mio. EUR til Solidaritetsfonden til Kroatien, Bulgarien og Serbien); 

8. understreger derfor, at det er dets hensigt at gennemføre proceduren for vedtagelse af 
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FÆB nr. 6/2014 sideløbende med forhandlingerne om FÆB nr. 2/2014, FÆB nr. 
3/2014, FÆB nr. 4/2014, FÆB nr. 5/2014 og FÆB nr. 7/2014; 

9. påpeger, at dette i tilfælde af at FÆB nr. 2, 3, 4, 5, 6 og 7/2014 vedtages uændrede, vil 
indebære en samlet set positiv budgetsaldo og en samlet reduktion af medlemsstaternes 
BNI-bidrag for at sikre tilstrækkelige betalingsbevillinger i 2014 til at dække Unionens 
eksisterende retlige forpligtelser; 

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

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


