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Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: överskott från budgetåret 2011  

Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2012 om rådets ståndpunkt om förslaget till 

Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – 

kommissionen (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 310 och 314 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av 

Europeiska atomenergigemenskapen 

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

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 15, 37 och 38, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, slutgiltigt 

antagen den 1 december 20112, 

– med beaktande av rådets ståndpunkt angående begäran om överföring DEC 9/2012, 

antagen den 7 juni 2012, 

– 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 förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2012 för 

budgetåret 2012 som kommissionen lade fram den 16 april 2012 (COM(2012)0181), 

– med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 som rådet 

antog den 11 juni 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012), 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 22 december 2010 om förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens 

årliga budget (COM(2010)0815), 

– med beaktande av artikel 75b och 75 e i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0206/2012), och av följande 

skäl: 

A. Förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 syftar till att i budgeten för 2012 införa 

överskottet från budgetåret 2011, vilket uppgår till 1 496 968 014 EUR. 

B. Detta överskott utgörs i huvudsak av lägre utgifter än förutsett på 0,73 miljarder EUR 

                                                 
1  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.  
2  EUT L 56, 29.2.2012. 
3  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 



(730 000 000 EUR), ett positivt inkomstutfall på över 0,67 miljarder EUR samt en positiv 

växelkursskillnad på 0,1 miljarder EUR. 

C. Den största delen av inkomsterna (0,45 miljarder EUR av 0,67 miljarder EUR) kommer 

från bötesbelopp och dröjsmålsräntor. 

D. Underutnyttjandet av utgifterna som avser budgetanslag för 2011 till ett belopp av 

0,56 miljarder EUR och överföringar från 2010 till ett belopp av 0,17 miljarder EUR 

beror inte på svårigheter att utnyttja medlen eller på dålig förvaltning, utan på gällande 

regler för anpassning av fördelningen av betalningsbemyndigandena i linje med behoven, 

särskilt under budgetårets sista veckor. 

E. Tvärtom pekar alla indikatorer som finns i år på en brist på betalningsbemyndiganden på 

många av de områden som får EU-stöd. Detta beror särskilt på att budgetmyndigheten 

2011, för andra året i följd, minskade 2012 års nivå för betalningsbemyndigandena i 

unionens budget med mer än 3 miljarder EUR, bland annat för forsknings- och 

sammanhållningspolitiken, jämfört med kommissionens ursprungliga beräkningar. 

F. I sin ståndpunkt angående begäran om överföring DEC 9/2012 gjorde rådet en drastisk 

nedskärning av de betalningsbemyndiganden som fördes över till forskningsområdet, där 

ett akut behov av betalningar har rapporterats för att uppfylla tidigare åtaganden, men 

omprövar nu slutligen sin ståndpunkt i samband med begäran om överföring 

DEC 19/2012. 

G. Enligt artikel 15 i budgetförordningen ska eventuella avvikelser från beräkningarna tas 

upp i unionens budget för nästföljande budgetår i en ändringsbudget som uteslutande 

behandlar dessa avvikelser. 

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 som uteslutande 

handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2011, i enlighet med artikel 15 i 

budgetförordningen. Parlamentet understryker att det i den sistnämnda lämnas ett visst 

handlingsutrymme med avseende på överskottets användning. 

2. Europaparlamentet noterar att detta överskott i huvudsak utgörs av ett underutnyttjande 

av utgifter på 0,73 miljarder EUR, ett positivt inkomstutfall på över 0,67 miljarder EUR 

samt en positiv växelkursskillnad på 0,1 miljarder EUR. 

3. Europaparlamentet betonar att underutnyttjandet av utgifter (0,73 miljarder EUR) inte 

beror på svårigheter att utnyttja medlen eller på dålig förvaltning, utan på gällande regler 

för anpassning av fördelningen av betalningarna i linje med behoven. Parlamentet anser 

därför att detta överskott bör behandlas på annat sätt än den del av överskottet som härrör 

från variationer i inkomsterna. Parlamentet understryker dessutom att en stor del av detta 

underutnyttjande är ett resultat av rådets beslut att inte anta den löne- och 

pensionsjustering som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. 

4. Europaparlamentet beklagar att rådet, trots bestämmelserna i artikel 310.5 i 

EUF-fördraget om sund ekonomisk förvaltning och det gemensamma uttalandet om 

betalningsbemyndiganden som alla tre institutionerna kom överens om inom ramen för 

2012 års budgetförfarande, ursprungligen beslutade att minska nivån på den begärda 

överföringen DEC 9/2012 på 485 miljoner EUR med två tredjedelar från underutnyttjade 

projekt på energiområdet till stöd för ekonomisk återhämtning för att i stället förstärka 



anslagen under tre budgetposter under sjunde ramprogrammet – Samarbete.  

5. Europaparlamentet understryker att detta på ett konstlat sätt skulle ha ökat 

underutnyttjandet av 2012 års betalningar och skulle därmed öka 2012 års överskott, när 

alla indikatorer som finns redan pekar på en brist på betalningar i år på 

forskningsområdet och på andra områden som får EU-stöd. Parlamentet välkomnar därför 

att rådet omprövat sin ståndpunkt genom att anta begäran om överföring DEC 19/2012.  

6. Europaparlamentet godkänner utan ändringar rådets ståndpunkt om förslaget till 

ändringsbudget nr 3/2012. 

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2012 slutgiltigt 

antagen och att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 

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

kommissionen samt till de nationella parlamenten. 

 

 


