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Förslag till ändringsbudget nr 9/2010: EU:s solidaritetsfond 

(översvämningar i Portugal, storm [Xynthia] i Frankrike) – Ekonomisk 

återhämtning: europeiska nät för vindkraft till havs 

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europeiska 

unionens ändringsbudget nr 9/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – Kommissionen 

17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

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

och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt 

artikel 106a, 

– 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 2010, slutgiltigt 

antagen den 17 december 20092, 

– 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 9/2010 för budgetåret 2010 som kommissionen lade fram den 13 oktober 2010 

(KOM(2010)0577), 

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 9/2010 som rådet fastställ den 10 

december 2010 (17633/2010 – C7-0409/2010), 

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

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0341/2010). 

A. Förslaget till ändringsbudget nr 9/2010 till den allmänna budgeten för 2010 täcker 

följande: 

– ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond till ett belopp på 66,9 miljoner EUR i åtagande- 

och betalningsbemyndiganden avseende effekterna av jordskred och allvarliga 

översvämningar på Madeira i Portugal och effekterna av stormen Xynthia i Frankrike, 

– en motsvarande minskning av betalningsbemyndiganden på 66,9 miljoner EUR från 

budgetpost 06 04 14 03 — Hjälp till ekonomisk återhämtning genom projekt på 
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energiområdet — Europeiska nät för vindkraft till havs. 

B. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 9/2010 är att formellt föra in denna 

budgetjustering i budgeten för 2010. 

1. Europaparlamentet har tagit del av förslaget till ändringsbudget nr 9/2010. 

2. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt när det gäller förslaget till 

ändringsbudget nr 9/2010 utan ändringar och uppdrar åt talmannen att förklara att 

ändringsbudget nr 8/2010 slutgiltigt har antagits och att se till att den offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

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

kommissionen. 

 

 


