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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2014 
för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen
(08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20021, särskilt 
artikel 41, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt 
antagen den 20 november 20132,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 
2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20204,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska 
unionens medverkan i en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital5,

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma 
företaget Shift2Rail6,

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2014 som kommissionen antog 
den 11 februari 2014 (COM(2014)0078),

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2014 som rådet 
antog den 9 april 2014 och översände till Europaparlamentet den 10 april 2014 
(08219/2014 – C7-0146/2014),

– med beaktande av artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0276/2014), och av följande 
skäl:

1 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 EUT L 51, 20.2.2014.
3 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
5 COM(2014)0066.
6 COM(2013)0922.
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A. Förslaget till ändringsbudget nr 1/2014 avser vissa anpassningar som behövs för 
genomförandet av budgeten för 2014 i linje med antagandet av de senaste rättsakterna 
och särskilt anpassningar som behövs för att genomföra den föreslagna ökningen av 
Europeiska investeringsfondens (EIF) kapital, ändringar till följd av den rättsliga 
grunden för Horisont 2020 som antogs efter det formella antagandet av budgeten för 
2014 samt anpassningar kopplade till inrättandet av budgetstrukturen för förslaget till 
det gemensamma företaget Shift2Rail.

B. Ökningen av EIF:s kapitalbas kommer att förbättra de små och medelstora företagens 
tillgång till finansiering genom programmen Cosme och Horisont 2020.

C. Ändringarna av Horisont 2020–programmets kontoplan är nödvändiga för att anpassa 
den till bestämmelserna om den rättsliga grund som antogs i december 2013.

D. Den lämpliga budgetstrukturen för det gemensamma företaget Shift2Rail måste inrättas, 
vilket redan har gjorts för andra gemensamma företag inom ramen för budgetförfarandet 
för 2014.

E. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1/2014 är att formellt föra in denna 
budgetjustering i budgeten för 2014.

F. De föreslagna ändringarna presenteras som budgetneutrala, och ändrar inte den totala 
utgiftsnivån för 2014.

1. Europaparlamentet påminner om att i arbetsprogrammet för den verksamhet som 
omfattas av budgetpost 08 02 04 01 ”Vetenskap för och med samhället” anges 
åtaganden till ett belopp av ungefär 53 miljoner EUR under 2014, men att förslaget till 
ändringsbudget nr 1/2014 inte innehåller några anslag till denna budgetpost. 
Parlamentet påminner kommissionen om det åtagande som gjordes under trepartsmötet 
om budgeten den 2 april 2014 om att omedelbart göra en intern överföring till 
budgetpost 08 02 04 01 ”Vetenskap för och med samhället”, för att denna verksamhet 
ska få en smidig start i enlighet med arbetsprogrammet och den rättsliga grunden.

2. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 1/2014, som lagts fram av 
kommissionen, och rådets ståndpunkt om detta.

3. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget 
nr 1/2014.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 1/2014 är 
slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till de nationella parlamenten.
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