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Förslag till ändringsbudget nr 6/2008 - genomförandeorgan   

Europaparlamentets resolution av den 23 september 2008 om förslaget till Europeiska 

unionens ändringsbudget nr 6/2008 för budgetåret 2008, avsnitt III - kommissionen 

(12984/2008 – C6-0317/2008 – 2008/2166(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 (nedan kallad 

"budgetförordningen"), särskilt artiklarna 37 och 38, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, slutgiltigt 

antagen den 13 december 20072, 

– 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 6/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 1 juli 2008 

(KOM(2008)0429), 

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2008 som rådet fastställde den 

15 september 2008 (12984/2008 – C6-0317/2008), 

– med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0353/2008), och av följande skäl: 

A. Förslaget till ändringsbudget nr 6 till den allmänna budgeten för 2008 tar upp följande 

områden: 

– Nödvändiga anpassningar av budgeten (tjänsteförteckningen) beroende på 

förlängning av mandatet för följande tre genomförandeorgan: 

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, 

Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet och Genomförandeorganet för det 

transeuropeiska transportnätet, 

– Skapande av en budgetstruktur för att täcka kostnaderna för det gemensamma 

företaget för bränsleceller och vätgas och tilldelning av motsvarande budgetbehov, 

– En ökning med 2 200 000 EUR av åtagandebemyndiganden för att täcka en del av 

                                                 
1  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
2  EUT L 71, 14.3.2008, s. 1. 
3  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 



kostnaderna för den nya Eurojustbyggnaden, 

– En ökning med 3 900 000 EUR av åtagandebemyndiganden för ramprogrammet för 

konkurrenskraft och innovation – entreprenörskap och innovation. 

B. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 6/2008 är att formellt införa dessa 

budgetjusteringar i 2008 års budget. 

1. Europaparlamentet erinrar om att anslagen för de gemensamma företagen utbetalas från 

det berörda programmets driftbudget. 

2. Europaparlamentet konstaterar att det enligt artikel 179.3 i budgetförordningen som del 

av budgetmyndigheten borde ha fått information om hyran för den nya 

Eurojustbyggnaden vilken har avsevärda ekonomiska konsekvenser för budgeten. 

3. Europaparlamentet förväntar sig att få sådan information från kommissionen i framtiden 

om behov av ytterligare byggnader skulle uppstå så att budgetmyndigheten kan avge ett 

yttrande i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen. 

4. Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 6/2008 utan ändringar. 

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

kommissionen. 

 

 


