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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 
2023 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet
(00000/2022 – C9-0000/2022 – 2022/0212(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma förslag och 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 
2023 som kommissionen antog den 1 juli 2022 (COM(2022)0400),

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna 
budget för budgetåret 2023 som rådet antog den 6 september 2022 och översände till 
Europaparlamentet den 9 september 2022 (12108/2022 – C8-0123/2022),

– med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2023 till förslaget till Europeiska unionens 
allmänna budget för budgetåret 2023, som kommissionen lade fram den 5 oktober 2022 
(COM(2022)0670),

– med beaktande av sin resolution av den 19 oktober 2022 om rådets ståndpunkt om 
förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20231, och de 
budgetändringar som antagits,

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen,

– med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om 
systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 
2014/335/EU, Euratom2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/20123,

1 Antagna texter, P9_TA(2022)0366.
2 EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
3 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
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– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2020/2093 av 
den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–20274,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya 
egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel5,

– med beaktande av artiklarna 95 och 96 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén 
(A9-0278/2022).

1. Europaparlamentet godkänner det gemensamma förslaget.

2. Europaparlamentet bekräftar de gemensamma uttalanden som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att Europeiska unionens allmänna 
budget för budgetåret 2023 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till 
rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till 
de nationella parlamenten.

4 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
5 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
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BILAGA:

SLUTLIG
Budget för 2023 – De gemensamma slutsatsernas olika delar

Dessa gemensamma slutsatser omfattar följande delar:
1. Budget för 2023
2. Budget för 2022 − förslaget till ändringsbudget nr 5/2022
3. Uttalanden

Sammanfattande översikt
A. Budget för 2023

Enligt utkastet till gemensamma slutsatser gäller följande:
- Totalt uppgår åtagandebemyndigandena i 2023 års budget till 186 616,7 miljoner EUR. 

Sammanlagt ger detta en marginal inom taken för den fleråriga budgetramen för 2023 
på 421,2 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

- Totalt uppgår betalningsbemyndigandena i 2023 års budget till 168 648,7 miljoner 
EUR. Sammanlagt ger detta en marginal inom taken för den fleråriga budgetramen för 
2023 på 3 554,2 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden.

- Flexibilitetsmekanismen för 2023 tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 
1 235,7 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, varav 182,2 miljoner EUR för 
underrubrik 2b Resiliens och värden, 170,6 miljoner EUR för rubrik 5 Säkerhet och 
försvar och 882,9 miljoner EUR för rubrik 6 Grannskapet och omvärlden.

De betalningsbemyndiganden för 2023 som avser utnyttjandet av 
flexibilitetsmekanismen under 2019–2023 beräknas av kommissionen uppgå till 
948,1 miljoner EUR. Den beräknade betalningsplanen för de berörda utestående 
beloppen för dessa år anges i följande tabell:

Flexibilitetsmekanismen - betalningsprofil (i miljoner EUR)
Mobiliseringsår 2023 2024 2025 2026 Totalt
2019 82,2 0,0 0,0 0,0 223,2

2020 39,9 0,0 0,0 0,0 106,1

2021 10,3 7,6 0,0 0,0 58,9

2022 62,7 49,8 36,7 0,0 368,4

2023 752,9 279,0 120,6 83,2 1 235,7

Totalt 948,1 336,4 157,4 83,2 1 992,3

- I enlighet med artikel 11.1 a i förordningen om den fleråriga budgetramen tas det 
samlade marginalinstrumentet i anspråk till ett belopp på 280 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden i underrubrik 2b Resiliens och värden.
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B. Budget för 2022
Förslaget till ändringsbudget nr 5/2022 godkänns med en ändring jämfört med 
kommissionens förslag: på grund av det sena antagandet av den rättsliga grunden för 
rättsakten om förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam 
upphandling (EDIRPA) godkänns inte beloppet 82 972 301 EUR i 
åtagandebemyndiganden som förts till reserven för detta ändamål, och motsvarande 
budgetpost 13 06 01 inrättas inte för budgetåret 2022.

1. Budget för 2023
1.1. ”Avklarade” budgetposter
Om inte annat anges nedan i dessa slutsatser bekräftas alla budgetposter i enlighet med 
kommissionens förslag till budget för 2023 i dess ändrade lydelse enligt ändringsskrivelse 
nr 1/2023. 

För övriga budgetposter har förlikningskommittén kommit överens om slutsatserna i avsnitten 
1.2–1.7 nedan.

1.2. Sektorsövergripande frågor
Decentraliserade byråer
EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster i 
tjänsteförteckningen för samtliga decentraliserade byråer är fastställda på den nivå som 
kommissionen föreslagit i budgetförslaget för 2023, i dess lydelse enligt ändringsskrivelse nr 
1/2023 med undantag för:

 Under underrubrik 2b:

 Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo, artikel 07 10 08), för vilken budgeten för 
2023 omfattar en ökning på 2,5 miljoner EUR och en omvandling av tjugo tjänster 
för kontraktsanställda till tjänster för tillfälligt anställda i tjänsteförteckningen, 
varvid det antas att rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året.

 Under rubrik 4:

 Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa, artikel 11 10 02), för vilken sex 
tjänster läggs till i tjänsteförteckningen och nivån på åtagande- och 
betalningsbemyndigandena ökas med 0,5 miljoner EUR, varvid det antas att 
rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året.

 För Europeiska unionens asylbyrå (Euaa, artikel 10 10 01), för vilken nivån på 
åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 3 miljoner EUR.

 Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex, artikel 11 10 01), för vilken 
nivån på åtagande- och betalningsbemyndigandena minskas med 50 miljoner EUR 
i enlighet med rådets förslag och Europaparlamentets godkännande vid 
behandlingen.
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Genomförandeorgan
EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster i 
tjänsteförteckningen för genomförandeorganen är fastställda på den nivå som föreslagits av 
kommissionen i budgetförslaget. 

Pilotprojekt/förberedande åtgärder
Ett omfattande paket bestående av 39 pilotprojekt/förberedande åtgärder, av vilka 29 är nya, 
motsvarande ett belopp på 80,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden har godkänts i enlighet 
med parlamentets förslag.

Anslagsnivån för en fortsättning av det pilotprojekt som genomförs av Europeiska 
utrikestjänsten (pilotprojekt – Mot inrättandet av en europeisk diplomatakademi, artikel 2 2 5 0) 
har fastställts till den nivå som begärts av utrikestjänsten och föreslagits av kommissionen i 
budgetförslaget för 2023.

Detta paket respekterar taken för de pilotprojekt och förberedande åtgärder som anges i 
budgetförordningen.

1.3. Utgiftsrubrikerna i budgetramen – åtagandebemyndiganden
Efter att ha beaktat de ovanstående slutsatserna om byråer och pilotprojekt och förberedande 
åtgärder, har förlikningskommittén kommit överens om följande:

Rubrik 1 – Inre marknaden, innovation och digitalisering

Åtagandebemyndigandena ligger kvar på den nivå som föreslogs av kommissionen i 
budgetförslaget, i dess lydelse enligt ändringsskrivelse nr 1/2023, men med följande justeringar 
som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med tabellen nedan:

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i EUR)
Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

1.0.11 Horisont Europa 12 342 890 425 12 352 890 425 10 000 000
01 02 01 02 Marie Skłodowska-Curie-åtgärder 864 130 546 874 130 546 10 000 000

1.0.13 Internationell termonukleär 
experimentreaktor (Iter)

1 019 848 352 839 848 352 -180 000 000

01 04 01 Att bygga, driva och utnyttja Iter-
anläggningen — Europeiska 
gemensamma företaget för Iter och 
utveckling av fusionsenergi

1 012 128 572 832 128 572 -180 000 000

1.0.221 FSE Transport 1 792 540 197 1 852 540 197 60 000 000
02 03 01 Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE) ‒ Transport
1 782 813 707 1 842 813 707 60 000 000

1.0.222 FSE Transport 815 673 939 859 173 939 43 500 000
02 03 02 Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE) — Energi
810 644 269 854 144 269 43 500 000

1.0.31 Programmet för den inre marknaden 
(inkl. små och medelstora företag)

592 820 090 602 820 090 10 000 000

03 02 02 Förstärkning av företagens, särskilt de 
små och medelstoras, konkurrenskraft 
och stöd till deras marknadstillträde

126 384 000 136 384 000 10 000 000
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Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   37 325 000

 Totalt   -19 175 000

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 
21 548,4 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 178,6 miljoner EUR under utgiftstaket för 
rubrik 1.

I enlighet med artikel 15.3 i budgetförordningen6 är förlikningskommittén överens om att göra 
åtagandebemyndiganden disponibla på nytt för budgetposterna för forskning till ett totalt 
belopp på 148,8 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden. Dessa anslag ingår i det 
övergripande belopp på högst 0,5 miljarder EUR (i 2018 års priser) för perioden 2021–2027 
som man enades om inom ramen för den fleråriga budgetramen. Detta ger ett återstående belopp 
på 238,0 miljoner EUR i 2018 års priser för perioden 2024–2027. En eventuell ytterligare 
aktivering av artikel 15.3 kommer att diskuteras inom ramen för lagstiftningsförfarandet för 
den europeiska rättsakten om halvledare och dess finansiering. 

Följande budgetpost förstärks och dess budgetanmärkningar revideras i enlighet med detta:
(EUR)

Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden
01 02 02 20 Klustret för kultur, kreativitet och ett inkluderande samhälle 29 762 369
01 02 02 40 Klustret för digitala frågor, industri och rymden 89 287 105
01 02 02 50 Klustret för klimat, energi och mobilitet 29 762 369
Totalt  148 811 843

Underrubrik 2a – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Åtagandebemyndigandena ligger kvar på den nivå som föreslogs av kommissionen i 
budgetförslaget, men med följande justeringar som förlikningskommittén kommit överens om, 
i enlighet tabellen nedan: 

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i EUR)
Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   3 500 000

 Totalt   3 500 000

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 
62 926,5 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 12,5 miljoner EUR under utgiftstaket för 
underrubrik 2a.

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
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Underrubrik 2b – Resiliens och värden

Åtagandebemyndigandena ligger kvar på den nivå som föreslogs av kommissionen i 
budgetförslaget, i dess lydelse enligt ändringsskrivelse nr 1/2023, men med följande justeringar 
som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med tabellen nedan.

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i EUR)
Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

2.2.23 Finansieringskostnader för Europeiska 
unionens återhämtningsinstrument

1 485 775 000 1 315 775 000 -170 000 000

06 04 01 Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument – Betalning av 
periodisk kupong och inlösen på 
förfallodagen

1 479 775 000 1 309 775 000 -170 000 000

2.2.25 EU för hälsa 731 750 309 739 250 309 7 500 000
06 06 01 Programmet EU för hälsa 707 621 072 715 121 072 7 500 000
2.2.32 Erasmus+ 3 648 525 437 3 668 525 437 20 000 000
07 03 01 01 Främja enskilda personers mobilitet i 

utbildningssyfte, liksom samarbete, 
inkludering, spetskompetens, kreativitet 
och innovation på organisationsnivå och 
inom politiken på utbildningsområdet — 
Indirekt förvaltning

2 382 120 171 2 400 120 171 18 000 000

07 03 03 Främja mobilitet i utbildningssyfte för 
idrottsinstruktörer och personal, liksom 
samarbete, inkludering, kreativitet och 
innovation på organisationsnivå och inom 
politiken på idrottsområdet

67 664 711 69 664 711 2 000 000

2.2.33 Europeiska solidaritetskåren 141 196 320 144 196 320 3 000 000
07 04 01 Europeiska solidaritetskåren 134 298 196 137 298 196 3 000 000
2.2.34 Kreativa Europa 325 290 321 332 790 321 7 500 000
07 05 01 Kultur 100 040 879 102 540 879 2 500 000
07 05 02 Medier 175 661 827 180 661 827 5 000 000
2.2.352 Programmet för medborgare, jämlikhet, 

rättigheter och värden
212 282 092 215 282 092 3 000 000

07 06 02 Främja medborgarnas engagemang och 
deltagande i unionens demokratiska liv

32 154 085 33 154 085 1 000 000

07 06 03 Daphne 25 257 735 26 757 735 1 500 000
07 06 04 Skydd och främjande av unionens värden 108 683 873 109 183 873 500 000
2.2.3DAG Decentraliserade byråer och organ 268 478 848 270 978 848 2 500 000
07 10 08 Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) 62 101 095 64 601 095 2 500 000
Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   31 590 500

 Totalt   -94 909 500

Mot bakgrund av räntenivåerna och volymen av finansieringstransaktioner i samband med 
NextGenerationEU fram till slutet av 2022 kan anslagen för budgetpost 06 04 01 minskas med 
170,0 miljoner EUR, samtidigt som kapaciteten att finansiera den icke-återbetalningspliktiga 
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delen av NextGenerationEU under 2023 bibehålls fullt ut.

För Erasmus+ skulle förstärkningen av artikel 07 03 03 Främjande av mobilitet i 
utbildningssyfte för idrottstränare och idrottspersonal samt samarbete, inkludering, kreativitet 
och innovation inom idrottsorganisationer och idrottspolitik göra det möjligt att bidra till 
finansieringen av åtgärder i samband med nästa Special Olympics.

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndiganden till 
7 660,2 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för underrubrik 2b och 
utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen till ett belopp av 182,2 miljoner EUR i enlighet med 
artikel 12 i förordningen om den fleråriga budgetramen samt utnyttjande av det samlade 
marginalinstrumentet till ett belopp på 280,0 miljoner EUR i enlighet med artikel 11.1 a i 
förordningen om den fleråriga budgetramen.

Rubrik 3 – Naturresurser och miljö
Åtagandebemyndigandena ligger kvar på den nivå som föreslogs av kommissionen i 
budgetförslaget, i dess lydelse enligt ändringsskrivelse nr 1/2023, men med följande justeringar 
som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med tabellen nedan.

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i EUR)
Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

3.2.21 Program för miljö och klimatpolitik (Life) 725 521 280 755 521 280 30 000 000
09 02 01 Natur och biologisk mångfald 272 761 676 279 011 676 6 250 000
09 02 02 Cirkulär ekonomi och livskvalitet 173 862 556 179 112 556 5 250 000
09 02 03 Begränsning av och anpassning till 

klimatförändringar
122 358 139 128 608 139 6 250 000

09 02 04 Övergång till ren energi 130 752 568 143 002 568 12 250 000
Pilotprojekt och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   6 700 000

 Totalt   36 700 000

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 
57 259,3 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 35,7 miljoner EUR under utgiftstaket för 
rubrik 3.

Rubrik 4 – Migration och gränsförvaltning
Åtagandebemyndigandena ligger kvar på den nivå som föreslogs av kommissionen i 
budgetförslaget, men med följande justeringar som förlikningskommittén kommit överens om, 
i enlighet tabellen nedan:

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i EUR)
Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

4.0.11 Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden 

1 418 121 253 1 454 621 253 36 500 000

10 02 01 Asyl-, migrations- och 1 414 824 860 1 451 324 860 36 500 000
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integrationsfonden
4.0.1DAG Decentraliserade byråer och organ 169 169 287 172 169 287 3 000 000
10 10 01 Europeiska unionens asylbyrå (Euaa) 169 169 287 172 169 287 3 000 000
4.0.211 Fonden för integrerad gränsförvaltning 

– instrumentet för gränsförvaltning och 
visering

946 798 303 956 798 303 10 000 000

11 02 01 Instrumentet för ekonomiskt stöd för 
gränsförvaltning och viseringspolitik

944 798 303 954 798 303 10 000 000

4.0.2DAG Decentraliserade byråer och organ 1 052 269 675 1 002 769 675 -49 500 000
11 10 01 Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån (Frontex)
793 614 137 743 614 137 -50 000 000

11 10 02 Europeiska unionens byrå för den 
operativa förvaltningen av storskaliga it-
system inom området med frihet, 
säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

258 655 538 259 155 538 500 000

 Totalt   0

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 
3 727,3 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 86,7 miljoner EUR under utgiftstaket för 
rubrik 4.

Rubrik 5 – Säkerhet och försvar
Åtagandebemyndigandena ligger kvar på den nivå som föreslogs av kommissionen i 
budgetförslaget, men med följande justeringar som förlikningskommittén kommit överens om, 
i enlighet tabellen nedan:

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i EUR)
Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

5.0.22 Militär rörlighet 236 685 681 295 185 681 58 500 000
13 04 01 Militär rörlighet 234 970 661 293 470 661 58 500 000
 Totalt   58 500 000

I avvaktan på överenskommelsen om programmet för säker konnektivitet i rymden kommer 
dessutom de belopp som föreslås i budgetförslaget för detta ändamål att föras till reserven, 
frigöras eller ändras i enlighet med den finansieringslösning som Europaparlamentet och rådet 
slutligen kommer överens om. Närmare uppgifter finns i avsnitt 1.5 nedan.

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena 
till 2 116,6 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket i rubrik 5 och 
medför utnyttjande av flexibilitetsmekanismen med ett belopp på 170,6 miljoner EUR.

Rubrik 6 – Grannskapet och omvärlden
Åtagandebemyndigandena ligger kvar på den nivå som föreslogs av kommissionen i 
budgetförslaget, i dess lydelse enligt ändringsskrivelse nr 1/2023, men med följande justeringar 
som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med tabellen nedan:

Budgetpost / 
program Benämning Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i EUR)
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BF 2023 (inkl. 
ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

6.0.111 Instrumentet för grannskap, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete — Europa i världen (NDICI – 
Europa i världen)

11 970 770 313 12 250 770 313 280 000 000

14 02 01 10 Södra grannskapet 1 657 209 546 1 727 209 546 70 000 000
14 02 01 11 Östra grannskapet 618 890 238 828 890 238 210 000 000
 Totalt   280 000 000

För instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – 
Europa i världen kommer ökningen på 210 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för det 
östra grannskapet (artikel 14 02 01 11) att avsättas för åtgärder i Ukraina och Moldavien som 
svar på Rysslands aggression. Ökningen med 70 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för 
det södra grannskapet (artikel 14 02 01 10) är avsedd att finansiera migrationsrelaterade 
åtgärder, särskilt åtgärder till stöd för förvaltning och styrning av migration och 
tvångsförflyttning samt UNRWA. 

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena 
till 17 211,9 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket i rubrik 6 och 
medför utnyttjande av flexibilitetsmekanismen med ett belopp på 882,9 miljoner EUR.

Rubrik 7 – Europeisk offentlig förvaltning
Antalet tjänster i institutionernas tjänsteförteckningar och de anslag som kommissionen 
föreslagit i budgetförslaget, i dess lydelse enligt ändringsskrivelse nr 1/2023, har godkänts av 
förlikningskommittén med följande undantag:

 I avsnittet för Europeiska unionens domstol läggs fyra tjänster till i tjänsteförteckningen 
och nivån på åtagande- och betalningsbemyndigandena ökas med 634 903 EUR, varvid 
hänsyn tas till att rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året.

 I avsnittet för Europeiska revisionsrätten läggs nio tjänster till i tjänsteförteckningen och 
nivån på åtagande- och betalningsbemyndigandena ökas med 1 005 422 EUR, varvid 
hänsyn tas till att rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året. Motsvarande tjänster 
är tillfälliga till och med 2027.

 I avsnittet för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén läggs två tjänster till i 
tjänsteförteckningen och nivån på åtagande- och betalningsbemyndigandena ökas med 
115 497 EUR, varvid hänsyn tas till att rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året.

 I avsnittet för Europeiska ombudsmannen läggs två tjänster till i tjänsteförteckningen 
och nivån på åtagande- och betalningsbemyndigandena ökas med 101 388 EU, varvid 
hänsyn tas till att rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året.

 I avsnittet för Europeiska datatillsynsmannen läggs fem tjänster till, varav tre i 
tjänsteförteckningen för Europeiska datatillsynsmannen och två tjänster i 
tjänsteförteckningen för Europeiska dataskyddsstyrelsen. Nivån på åtagande- och 
betalningsbemyndigandena höjs därför med 388 202 EUR, varvid hänsyn tas till att 
rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året.



RR\1267380SV.docx 13/25 PE738.650v02-00

SV

 I avsnittet för Europeiska utrikestjänsten ökas personalresurserna med 11 
kontraktsanställda och nivån på åtagande- och betalningsbemyndigandena ökas med 
420 239 EUR, varvid hänsyn tas till att rekryteringen i genomsnitt sker i mitten av året.

Justeringarna, som ger en övergripande ökning på 2,7 miljoner EUR i rubrik 7, beskrivs 
närmare i följande tabeller:

Avsnitt 4 – Domstolen

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i 
EUR)Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

1 2 0 0 Löner och ersättningar 304 868 000 305 502 903 634 903
 Totalt   634 903

Avsnitt 5 – Europeiska revisionsrätten

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i 
EUR)Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

1 2 0 0 Löner och ersättningar 129 600 000 130 605 422 1 005 422
 Totalt   1 005 422

Avsnitt 6 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i 
EUR)Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

1 2 0 0 Löner och ersättningar 82 849 505 82 965 001 115 496
 Totalt   115 496

Avsnitt 8 – Europeiska ombudsmannen

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i 
EUR)Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

1 2 0 0 Löner och ersättningar 9 002 978 9 104 366 101 388
 Totalt   101 388

Avsnitt 9 – Europeiska datatillsynsmannen

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i 
EUR)Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

1 1 0 0 Löner och ersättningar 7 491 500 7 724 420 232 920
3 0 1 0 Löner och ersättningar 2 123 500 2 278 782 155 282
 Totalt   388 202
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Avsnitt 10 – Europeiska utrikestjänsten

Skillnad avseende åtagandebemyndiganden (i 
EUR)Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

1 2 0 0 Kontraktsanställda 20 967 900 21 388 139 420 239
 Totalt   420 239

Som en följd av detta fastställs den godkända nivån för åtagandebemyndiganden till 
11 311,3 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 107,7 miljoner EUR under utgiftstaket för 
rubrik 7, varav ett belopp på 28,2 miljoner EUR under den särskilda marginalen för 
”Administrativa utgifter för institutionerna”.

Tematiska särskilda instrument: Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, reserven för solidaritet och katastrofbistånd och 
brexitjusteringsreserven
Åtagandebemyndigandena för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, 
reserven för solidaritet och katastrofbistånd och brexitjusteringsreserven föreslås ligga kvar på 
samma nivå som kommissionen föreslog i budgetförslaget.

1.4. Betalningsbemyndiganden
Den totala nivån för betalningsbemyndigandena i budgeten för 2023 är fastställd till nivån i 
budgetförslaget, i dess ändrade lydelse enligt ändringsskrivelse nr 1/2023 med följande 
justeringar som förlikningskommittén kommit överens om:

1. Hänsyn tas till den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena för de icke-
differentierade utgifterna (rubrikerna 1–6), för vilka betalningsbemyndigandena 
motsvarar åtagandebemyndigandena. Detta gäller även minskningen av 
finansieringskostnaderna för det europeiska återhämtningsinstrumentet med 
170,0 miljoner EUR. Med hänsyn även till justeringen av unionens bidrag till 
decentraliserade byråer är den kombinerade effekten en minskning med 214,0 miljoner 
EUR. 

2. Den kombinerade effekten av justeringarna under rubrik 7 leder till en ökning på 
2,7 miljoner EUR.

3. Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder som 
föreslagits av parlamentet är fastställda till 25 % av motsvarande 
åtagandebemyndiganden, eller till den nivå som föreslagits av parlamentet om denna är 
lägre. Vid förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder ligger 
betalningsbemyndigandena på nivån i budgetförslaget, i dess lydelse enligt 
ändringsskrivelse nr 1/2023, plus 25 % av motsvarande nya åtagandebemyndiganden, 
eller på den nivå som föreslagits av parlamentet, om den är lägre. Den kombinerade 
effekten är en ökning med 19,8 miljoner EUR.

4. Justeringarna av differentierade budgetposter för vilka den kombinerade effekten är en 
ökning på 177,0 miljoner EUR.
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Justeringarna, som ger en minskning med 14,5 miljoner EUR, beskrivs närmare i följande 
tabell:

Skillnad avseende betalningsbemyndiganden (i 
EUR)Budgetpost / 

program Benämning
BF 2023 (inkl. 

ändr.skr. 1) Budget 2023 Skillnad

Rubrik 1
1.0.11 Horisont Europa 11 903 569 694 11 908 569 694 5 000 000
01 02 01 02 Marie Skłodowska-Curie-åtgärder 602 437 939 607 437 939 5 000 000

1.0.13 Internationell termonukleär 
experimentreaktor (Iter)

721 228 782 671 228 782 -50 000 000

01 04 01 Att bygga, driva och utnyttja Iter-
anläggningen — Europeiska gemensamma 
företaget för Iter och utveckling av 
fusionsenergi

563 509 002 513 509 002 -50 000 000

1.0.221 FSE Transport 1 922 486 490 1 943 486 490 21 000 000
02 03 01 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

— Transport
973 760 000 994 760 000 21 000 000

1.0.222 FSE Transport 713 629 670 723 629 670 10 000 000
02 03 02 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

— Energi
246 000 000 256 000 000 10 000 000

1.0.31 Programmet för den inre marknaden (inkl. 
små och medelstora företag)

610 260 036 615 260 036 5 000 000

03 02 02 Förstärkning av företagens, särskilt de små 
och medelstoras, konkurrenskraft och stöd 
till deras marknadstillträde

132 069 500 137 069 500 5 000 000

Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   9 331 250

 Totalt rubrik 1   331 250
Underrubrik 2a
Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   875 000

 Totalt underrubrik 2a   875 000
Underrubrik 2b
2.2.23 Finansieringskostnader för Europeiska 

unionens återhämtningsinstrument
1 485 775 000 1 315 775 000 -170 000 000

06 04 01 Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument – Betalning av 
periodisk kupong och inlösen på 
förfallodagen

1 479 775 000 1 309 775 000 -170 000 000

2.2.25 EU för hälsa 619 341 615 626 841 615 7 500 000
06 06 01 Programmet EU för hälsa 570 712 378 578 212 378 7 500 000
2.2.32 Erasmus+ 3 274 197 196 3 291 597 196 17 400 000
07 03 01 01 Främja enskilda personers mobilitet i 

utbildningssyfte, liksom samarbete, 
inkludering, spetskompetens, kreativitet och 
innovation på organisationsnivå och inom 
politiken på utbildningsområdet — Indirekt 

2 280 250 000 2 296 250 000 16 000 000
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förvaltning

07 03 03 Främja mobilitet i utbildningssyfte för 
idrottsinstruktörer och personal, liksom 
samarbete, inkludering, kreativitet och 
innovation på organisationsnivå och inom 
politiken på idrottsområdet

55 000 000 56 400 000 1 400 000

2.2.33 Europeiska solidaritetskåren 122 118 124 124 118 124 2 000 000
07 04 01 Europeiska solidaritetskåren 104 000 000 106 000 000 2 000 000
2.2.34 Kreativa Europa 306 962 192 312 462 192 5 500 000
07 05 01 Kultur 89 452 597 91 452 597 2 000 000
07 05 02 Medier 137 922 353 141 422 353 3 500 000
2.2.352 Programmet för medborgare, jämlikhet, 

rättigheter och värden
155 069 755 156 569 755 1 500 000

07 06 02 Främja medborgarnas engagemang och 
deltagande i unionens demokratiska liv

18 510 511 19 010 511 500 000

07 06 03 Daphne 26 078 886 26 828 886 750 000
07 06 04 Skydd och främjande av unionens värden 54 381 753 54 631 753 250 000
2.2.3DAG Decentraliserade byråer och organ 263 290 848 265 790 848 2 500 000
07 10 08 Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) 62 101 095 64 601 095 2 500 000
Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   7 897 625

 Totalt underrubrik 2b   -125 702 375
Rubrik 3
3.2.21 Program för miljö och klimatpolitik (Life) 513 989 167 522 689 167 8 700 000
09 02 01 Natur och biologisk mångfald 97 698 396 99 323 396 1 625 000
09 02 02 Cirkulär ekonomi och livskvalitet 69 504 430 71 129 430 1 625 000
09 02 03 Begränsning av och anpassning till 

klimatförändringar
47 000 000 48 625 000 1 625 000

09 02 04 Övergång till ren energi 53 000 000 56 825 000 3 825 000
Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   1 675 000

 Totalt rubrik 3   10 375 000
Rubrik 4
4.0.11 Asyl-, migrations- och integrationsfonden 1 314 919 500 1 329 919 500 15 000 000
10 02 01 Asyl-, migrations- och integrationsfonden 710 919 500 725 919 500 15 000 000
4.0.1DAG Decentraliserade byråer och organ 169 169 287 172 169 287 3 000 000
10 10 01 Europeiska unionens asylbyrå (Euaa) 169 169 287 172 169 287 3 000 000
4.0.211 Fonden för integrerad gränsförvaltning – 

instrumentet för gränsförvaltning och 
visering

394 492 752 396 992 752 2 500 000

11 02 01 Instrumentet för ekonomiskt stöd för 
gränsförvaltning och viseringspolitik

276 492 752 278 992 752 2 500 000

4.0.2DAG Decentraliserade byråer och organ 1 117 019 143 1 067 519 143 -49 500 000
11 10 01 Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån 

(Frontex)
793 614 137 743 614 137 -50 000 000
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11 10 02 Europeiska unionens byrå för den operativa 
förvaltningen av storskaliga it-system inom 
området med frihet, säkerhet och rättvisa 
(eu-Lisa)

323 405 006 323 905 006 500 000

Pilotprojekt 
och 
förberedande 
åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder   0

 Totalt rubrik 4   -29 000 000
Rubrik 5
5.0.22 Militär rörlighet 106 715 020 131 715 020 25 000 000
13 04 01 Militär rörlighet 105 000 000 130 000 000 25 000 000
 Totalt rubrik 5   25 000 000
Rubrik 6
6.0.111 Instrumentet för grannskap, 

utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete — Europa i världen (NDICI – 
Europa i världen)

8 842 716 018 8 943 716 018 101 000 000

14 02 01 10 Södra grannskapet 423 893 255 444 893 255 21 000 000
14 02 01 11 Östra grannskapet 185 608 958 265 608 958 80 000 000
 Totalt rubrik 6   101 000 000
Rubrik 7
7.1.24 Europeiska unionens domstol 485 342 893 485 977 796 634 903
7.1.25 Europeiska revisionsrätten 174 054 500 175 059 922 1 005 422
7.1.26 Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén
158 652 474 158 767 970 115 496

7.1.28 Europeiska ombudsmannen 12 943 383 13 044 771 101 388
7.1.29 Europeiska datatillsynsmannen 21 941 500 22 329 702 388 202
7.1.2X Europeiska utrikestjänsten 819 647 241 820 067 480 420 239

Totalt rubrik 7 2 665 650
TOTALT -14 455 475

Detta ger en sammanlagd nivå för betalningsbemyndiganden på 168 648,7 miljoner EUR, 
vilket är en minskning med 14,5 miljoner EUR jämfört med budgetförslaget, i dess lydelse 
enligt ändringsskrivelse nr 1/2023.

1.5. Reserver
Det finns inga ytterligare reserver utöver de som fanns i det ursprungliga budgetförslaget, i dess 
lydelse enligt ändringsskrivelse nr 1/2023.

1.6. Budgetanmärkningar
Texten i budgetanmärkningarna motsvarar budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 
1/2023, med följande justeringar som föreslagits i skrivelsen om genomförbarhet och godkänts 
av förlikningskommittén:

 Budgetposter för vilka Europaparlamentet har infört ändringar i sitt eget avsnitt 
godkänns utan ändringar. Detta omfattar följande ändringar:

- Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar
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Lägg till följande: 

Ytterligare 98 tjänster i tjänsteförteckningen för 2023. Dessa tjänster är avsedda för ett 
budgetår och kommer att tas bort ur tjänsteförteckningen i budgetförslaget för 2024. 
Syftet med tjänsterna är att göra det enklare att upprätthålla kontinuiteten i rekryteringen 
av tillfälligt anställda mot bakgrund av tillämpningen av artikel 29.4 i 
tjänsteföreskrifterna. Inga ytterligare anslag behövs.

 Förlikningskommittén är också enig om att antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 
Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och 
kommittén av oavhängiga framstående personer tydligt bör anges i Europaparlamentets 
tjänsteförteckning genom att en ny budgetpost införs under Europaparlamentets totala 
belopp, där det anges ”varav för myndigheten”.

 Budgetposter för vilka Europaparlamentets ändringar godkänns utan ändringar:

- Artikel 14 04 02 — Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor (Eurofound) 

Ändra enligt följande: 

Detta anslag täcker utgifter för löner till de särskilda representanterna och för deras 
personal och/eller stödstrukturer, inklusive rese- och personalkostnader utöver 
kostnaderna för av medlemsstaterna eller unionens institutioner utsänd personal. Det 
ska dessutom täcka kostnaderna för alla eventuella projekt som genomförs på en 
särskild representants direkta ansvar.

 Budgetposter vars budgetanmärkningar följer budgetförslaget, i dess lydelse enligt 
ändringsskrivelsen, godkänns med följande ändringar:

- Punkt 13 03 01 — Forskning på försvarsområdet

Ändra punkten enligt följande:

Studier, såsom genomförbarhetsstudier, för att undersöka genomförbarheten av nya 
eller förbättrade tekniker, produkter, processer, tjänster och lösningar, även på området 
cyberförsvar och cybersäkerhet. 

 Nya budgetposter efter antagandet av kommissionens förslag till förordning om 
inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina för 2023 (makroekonomiskt stöd +) den 
9 november 2022, för vilka respektive budgetanmärkning godkänns med följande text:

- Artikel 14 01 06 — Stödutgifter för Ukraina – makroekonomiskt stöd plus

Lägg till följande:

Utöver utgifter som beskrivs i det här kapitlet är detta anslag även, och mer specifikt, 
avsett att täcka stödutgifter för genomförandet av instrumentet och för att dess mål ska 
uppnås, inbegripet administrativt stöd i samband med uppnåendet av dess mål, även 
administrativt stöd i samband med förberedelse, uppföljning, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för detta genomförande, samt utgifter vid 
huvudkontoren och unionens delegationer för sådant administrativt stöd och 
samordningsstöd som behövs för instrumentet, och för att förvalta åtgärder som 
finansieras inom ramen för denna förordning, inbegripet informations- och 
kommunikationsåtgärder samt gemensamma it-system.

- Kapitel 14 07 — Makrofinansiellt stöd plus till Ukraina
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Lägg till följande:

Anslagen i detta kapitel är avsedda att täcka driftsutgifter för åtgärder som genomförs 
inom ramen för instrumentet för stöd till Ukraina för 2023 (makroekonomiskt stöd +). 
Instrumentets allmänna mål är att tillhandahålla kortsiktig finansiell hjälp på ett 
förutsägbart, kontinuerligt, ordnat och lägligt sätt, finansiering av återuppbyggnad och 
inledande stöd till återuppbyggnad efter kriget, när så är lämpligt, i syfte att stödja 
Ukraina på dess väg mot europeisk integration. 

För att uppnå det allmänna målet ska de huvudsakliga särskilda målen särskilt vara att 
stödja 

 makroekonomisk stabilitet och för att lätta på landets externa och interna 
finansieringsbegränsningar, 

 en reformagenda som är inriktad på den tidiga förberedelsefasen av 
föranslutningsprocessen, beroende på vad som är lämpligt, inbegripet 
förstärkning av Ukrainas institutioner, reformering och förstärkning av den 
offentliga förvaltningens effektivitet samt transparens, strukturreformer och god 
samhällsstyrning på alla nivåer, 

 återställande av kritiska funktioner och infrastruktur och hjälp till behövande.

Under detta kapitel tillhandahålls och genomförs, i enlighet med artiklarna 21, 22 och 
24 i budgetförordningen, anslag motsvarande de belopp som betalats in av tredjeland 
(Eftastaterna enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer på Västra Balkan 
eller andra tredjeländer) för deltagande i unionsprogram, samt övriga inkomster avsatta 
för särskilda ändamål som förts in i inkomstberäkningen. 

De beräknade beloppen och de motsvarande artiklarna eller punkterna i 
inkomstberäkningen anges, när så är möjligt, i de berörda budgetposterna.

- Artikel 14 07 01 — Makroekonomiskt stöd + till Ukraina – räntesubventioner

Lägg till följande:

Detta anslag är avsett att täcka verksamhet som syftar till att bevilja räntesubventioner 
i samband med upp- och utlåning, med undantag för kostnader i samband med 
förtidsåterbetalning av lånet, för lån enligt denna förordning.

Dessa bidrag ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 21.2 d och e i förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

- Artikel 14 07 02 — Makroekonomiskt stöd + till Ukraina – icke 
återbetalningspliktigt stöd

Lägg till följande:

Detta anslag är avsett att täcka ytterligare belopp som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och berörda tredjeländer och parter och som genomförs som icke 
återbetalningspliktigt stöd när så föreskrivs i det samförståndsavtal som ska ingås enligt 
artikel 7 i den föreslagna förordningen eller i enlighet med förordning (EU) 2021/947 
och förordning (EG) nr 1257/96 för att finansiera åtgärder som syftar till att uppnå de 
mål som avses i artikel 2.2 b-c i den föreslagna förordningen.

Anslaget ska särskilt avse 
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 en reformagenda som är inriktad på den tidiga förberedelsefasen av 
föranslutningsprocessen, beroende på vad som är lämpligt, inbegripet 
förstärkning av Ukrainas institutioner, reformering och förstärkning av den 
offentliga förvaltningens effektivitet samt transparens, strukturreformer och god 
samhällsstyrning på alla nivåer, 

 återställande av kritiska funktioner och infrastruktur och hjälp till behövande. 

Dessa bidrag ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 21.2 d och e i förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

 Förlikningskommittén samtycker till att föra in följande fotnot i Europeiska 
revisionsrättens tjänsteförteckning.

Lägg till följande:

 ”Ytterligare tjänster (2023) (29 revisorer, kopplade till NextGenerationEU och 
beviljade till och med 2027)”.

 I enlighet med artikel 15.3 i budgetförordningen samtycker förlikningskommittén till 
att göra åtagandebemyndiganden disponibla på nytt under budgetpost 01 02 02 20. 
Budgetanmärkningarna kommer att justeras i enlighet med följande:

Budgetrubrik Benämning

01 02 02 20

Följande text ska läggas till: 
I överensstämmelse med artikel 15.3 i budgetförordningen finns ett belopp på 
29 762 369 EUR i åtagandebemyndiganden tillgängligt för denna budgetpunkt, med 
hänvisning till anslag som dragits tillbaka under 2020 till följd av att 
forskningsprojekt inte genomförts eller bara delvis genomförts.

 I enlighet med artikel 15.3 i budgetförordningen samtycker förlikningskommittén till 
att göra åtagandebemyndiganden disponibla på nytt under budgetpost 01 02 02 40. 
Budgetanmärkningarna kommer att justeras i enlighet med följande:

Budgetrubrik Benämning

01 02 02 40

Följande text ska läggas till: 
I överensstämmelse med artikel 15.3 i budgetförordningen finns ett belopp på 
89 287 105 EUR i åtagandebemyndiganden tillgängligt för denna budgetpunkt, med 
hänvisning till anslag som dragits tillbaka under 2020 till följd av att 
forskningsprojekt inte genomförts eller bara delvis genomförts.

 I enlighet med artikel 15.3 i budgetförordningen samtycker förlikningskommittén till 
att göra åtagandebemyndiganden disponibla på nytt under budgetpost 01 02 02 50. 
Budgetanmärkningarna kommer att justeras i enlighet med följande:

Budgetrubrik Benämning

01 02 02 50

Följande text ska läggas till: 
I överensstämmelse med artikel 15.3 i budgetförordningen finns ett belopp på 
29 762 369 EUR i åtagandebemyndiganden tillgängligt för denna budgetpunkt, med 
hänvisning till anslag som dragits tillbaka under 2020 till följd av att 
forskningsprojekt inte genomförts eller bara delvis genomförts.

Detta gäller under förutsättning att ändringar som införs av Europaparlamentet eller rådet inte 
kan påverka eller utvidga tillämpningsområdet för en befintlig grundläggande akt eller inkräkta 
på institutionernas administrativa självständighet, och att åtgärden kan täckas med tillgängliga 
resurser.
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1.7. Kontoplanen
Den kontoplan som kommissionen föreslår i budgetförslaget, i dess ändrade lydelse enligt 
ändringsskrivelse nr 1/2023, godkänns, med inbegripande av nya pilotprojekt och förberedande 
åtgärder. Förlikningskommittén är också enig om inrättandet av en ny budgetpost i 
Europaparlamentets avsnitt (artikel 5 0 2 – Myndigheten för europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser – Löner och ersättningar). I enlighet med den 
finansieringsöversikt som åtföljer kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett 
instrument för stöd till Ukraina för 2023 (makroekonomiskt stöd +), som antogs den 
9 november 2022, godkänner förlikningskommittén inrättandet av tre nya budgetposter i 
kommissionens avsnitt enligt följande:

 Artikel 14 01 06 Stödutgifter för Ukraina – makroekonomiskt stöd plus

 Artikel 14 07 01 Makroekonomiskt stöd + till Ukraina – räntesubventioner 

 Artikel 14 07 02 Makroekonomiskt stöd + till Ukraina – icke återbetalningspliktigt 
stöd
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2. Budget för 2022
Förslaget till ändringsbudget nr 5/2022 godkänns med en ändring jämfört med kommissionens 
förslag: på grund av det sena antagandet av den rättsliga grunden för rättsakten om förstärkning 
av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling (EDIRPA) godkänns inte 
beloppet 82 972 301 EUR i åtagandebemyndiganden som förts till reserven för detta ändamål, 
och motsvarande budgetpost 13 06 01 inrättas inte för budgetåret 2022.
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3. Uttalanden
3.1. Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om 
betalningsbemyndiganden 
Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att under 2023 fortsätta att noggrant och 
aktivt övervaka genomförandet av programmen i nuvarande och tidigare fleråriga budgetramar 
(särskilt i underrubrik 2a och landsbygdsutveckling). Europaparlamentet och rådet uppmanar i 
detta syfte kommissionen att i god tid lämna uppdaterade uppgifter om läget samt beräkningar 
för 2023 års betalningsbemyndiganden (med beaktande av den förbättrade noggrannheten hos 
medlemsstaternas prognoser i förekommande fall). Om uppgifterna visar att anslagen i 
budgeten för 2023 inte är tillräckliga för att täcka behoven, uppmanar Europaparlamentet och 
rådet kommissionen att så snart som möjligt lägga fram en lämplig lösning, bland annat ett 
förslag till ändringsbudget, så att Europaparlamentet och rådet så snart som möjligt och utan 
onödigt dröjsmål kan fatta beslut som kan bli nödvändiga i samband med motiverade behov. I 
förekommande fall kommer Europaparlamentet och rådet att beakta ärendets brådskande 
karaktär, och förkorta tidsfristen på åtta veckor för ett beslut om det anses vara nödvändigt. 
Detsamma gäller på motsvarande sätt om siffrorna visar att de anslag som förs in i budgeten 
2023 är större än nödvändigt.

3.2. Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om finansieringen av EU:s förordning om halvledare och programmet för säker 
rymdbaserad konnektivitet
De tre institutionerna inser att finansieringen av EU:s förordning om halvledare och 
programmet för säker rymdbaserad konnektivitet kommer att bero på slutresultatet av de 
pågående lagstiftningsförhandlingarna. Mot bakgrund av den slutliga texten till de godkända 
förordningarna och de åtföljande finansieringsöversikterna för rättsakterna uppmanar 
Europaparlamentet och rådet kommissionen att utan dröjsmål förelägga budgetmyndigheten de 
nödvändiga överföringarna eller ett förslag till ändringsbudget för att säkerställa att ett adekvat 
anslagsbelopp görs tillgängligt för användning under budgetåret 2023. 

Om Europaparlamentet och rådet når en överenskommelse om finansieringen av EU:s 
förordning om halvledare, inbegripet användningen av anslag som ska göras tillgängliga igen 
på grundval av artikel 15.3 i budgetförordningen för Horisont Europa, kommer en sådan 
ändring att införas i ett förslag till ändringsbudget.

3.3. Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om cybersäkerhet
En robust och samordnad cybersäkerhet är av avgörande betydelse för kontinuiteten i EU:s 
institutioners och organs verksamhet, särskilt inför valet till Europaparlamentet 2024. De tre 
institutionerna erkänner behovet av en central kapacitet för att hantera cybersäkerhetshot och 
cybersäkerhetsincidenter. Ett samordnat tillvägagångssätt är det mest kostnadseffektiva och kan 
erbjuda en hög skyddsnivå för alla, även de mest sårbara.

De tre institutionerna erkänner behovet av tillräckliga resurser för cybersäkerhet inom varje 
institution och i synnerhet vid den interinstitutionella incidenthanteringsorganisationen för 
EU:s institutioner, organ och byråer (CERT-EU).

Kommissionen uppmanas att i nära samarbete med CERT-EU och de andra institutionerna 
senast i mitten av 2023 göra en bedömning av behoven av cybersäkerhetstjänster inom CERT-
EU och inom alla institutioner samt av CERT-EU:s mandat. 
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Budgetmyndigheten uppmanar EU-institutionerna att samarbeta för att stärka cybersäkerheten 
inom alla EU-institutioner. Enligt kommissionens bedömning bör de resurser för cybersäkerhet 
som planeras i 2023 års budget för alla EU-institutioner göras tillgängliga på ett samordnat sätt 
för att maximera skyddet av institutionerna, särskilt men inte uteslutande genom en förstärkning 
av den centrala cybersäkerhetskapaciteten.

Detta påverkar inte CERT-EU:s användning av personalresurser och budgetmedel från de 
deltagande institutionerna till följd av överenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå vid unionens 
institutioner, organ och byråer (COM (2022) 122 final).

3.4. Uttalande från Europeiska kommissionen om översynen av den fleråriga 
budgetramen
Kommissionen kommer att bedöma hållbarheten i utgiftstaken och de särskilda utgiftstaken för 
alla rubriker i den fleråriga budgetramen 2021–2027 i samband med halvtidsöversynen av 
förordningen om den fleråriga budgetramen, som den planerar att genomföra senast i mitten av 
2023, i enlighet med kommissionens arbetsprogram för 2023.
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