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Förslag till ändringsbudget nr 7/2007  

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2007 om förslaget till Europeiska 

unionens ändringsbudget nr 7/2007 för budgetåret 2007, avsnitt III - kommissionen 

(15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 37 och 38, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, slutgiltigt 

antagen den 14 december 20062, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 

förvaltning3, 

– med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget 

nr 7/2007 för budgetåret 2007 som kommissionen lade fram den 7 november 2007 

(KOM(2007)0687), ändrad genom en skrivelse av den 12 november 2007, 

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2007 som rådet fastställde den 26 

november 2007 (15715/2007 – C6-0434/2007) 

– med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0493/2007). 

A. Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2007 till den allmänna budgeten för 

2007 gäller följande: 

– En väsentlig ökning av inkomstprognoserna, särskilt mot bakgrund av en revidering av 

moms- och BNI-saldona (3 830 000 000 EUR). 

– En ytterligare minskning av betalningsbemyndiganden i budgetposterna för rubrikerna 

1a, 1b, 2 och 3a (1 651 400 000 EUR), efter föreslagna omfördelningar i 

samlingsöverföringen DEC36/2007 (425 000 000 EUR). 

B. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 7/2007 är att formellt införa dessa 

budgetmedel och tekniska justeringar i 2007 års budget. 

                                                 
1  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 

(EUT L 390, 30.12.2006, s. 1). 
2  EUT L 77, 16.3.2007, s. 1. 
3  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 



 

1. Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2007. 

2. Europaparlamentet konstaterar att det nuvarande underutnyttjandet av medel i vissa 

budgetposter 2007 kan vara en följd av att de rättsliga grunderna antogs sent under det 

första året av den fleråriga budgetramen. Parlamentet insisterar på att nära övervaka 

genomförandet av 2008 års budget genom olika instrument såsom de regelbundna 

budgetprognosvarningarna och övervakningsgrupperna. Parlamentet uppmanar sina 

fackutskott att tidigt lämna uppgifter om behov av medel och eventuella problem med 

genomförandet när det gäller fleråriga program.  
 

3. Europaparlamentet betonar att det säkerligen kommer att finnas behov av högre belopp 

för betalningar i 2008 års budget. 

4. Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 7/2007 utan ändringar. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen.  

 


