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28.11.2016 A8-0346/1 

Ändringsförslag  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0346/2016 

Jens Geier 

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6a (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktade av kommissionens 

meddelande av den 30 juni 2016 om en 

teknisk justering av budgetramen för 2017 

för att kompensera för BNI-utvecklingen 

och anpassningar av anslagen till 

sammanhållningspolitiken 

(COM(2016)0311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Ändringsförslag  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0346/2016 

Jens Geier 

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Efter att ha undersökt alla 

möjligheter till finansiering av ytterligare 

och oförutsedda behov, föreslog 

kommissionen i sitt budgetförslag att 

utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter 

till ett belopp av 1 164,4 miljoner EUR, 

som ska komplettera de 

åtagandebemyndiganden som är kopplade 

till utgifterna i rubrik 3 i Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 

2017, utöver taket för 

åtagandebemyndiganden på 2 578 miljoner 

EUR i löpande priser. 

A. Efter att ha undersökt nästan alla 

möjligheter till finansiering av ytterligare 

och oförutsedda behov, föreslog 

kommissionen i sitt budgetförslag att 

utnyttja marginalen för oförutsedda 

utgifter, vilken uppskattas till ett absolut 

belopp på 4 496,8 miljoner EUR för 2017, 
till ett belopp av 1 164,4 miljoner EUR, 

som ska komplettera de 

åtagandebemyndiganden som är kopplade 

till utgifterna i rubrik 3 i Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 

2017, utöver taket för 

åtagandebemyndiganden på 2 578 miljoner 

EUR i löpande priser. 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Ändringsförslag  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0346/2016 

Jens Geier 

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Utnyttjandet av marginalen för 

oförutsedda utgifter är en sista utväg, och 

detta utnyttjande måste ske så snart som 

möjligt för att komplettera för det 

uppskattade behovet av nya anslag, i 

synnerhet inom rubrikerna 1a och 1b. 

Förseningarna vid genomförandet av 

unionsprogram som bygger på delad 

förvaltning är särskilt oroväckande och 

kommer att orsaka en betydande 

ackumulering av betalningskrav mot 

slutet av den nuvarande budgetramens 

löptid. Kommissionen har slagit fast att 

enligt den nuvarande prognosen kan 

uppdaterade betalningsbehov fram till 

2020 tillgodoses med de nuvarande taken 

endast om den samlade marginalen för 

betalningar används fullt ut (och som en 

försiktighetsåtgärd avskaffas de årliga 

taken), och om betalningar i samband 

med särskilda instrument beräknas 

utanför och utöver betalningstaken. En 

definitiv och otvetydig lösning på denna 

fråga måste därför nås som en del av 

revideringen av den fleråriga 

budgetramen. 

Or. en 
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