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Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets 

förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 

2013/0313(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0639), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i 

enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0303/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 3 december 20131, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 mars 2014 att 

godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0108/2014). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma 

uttalande som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den 

har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 
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P7_TC1-COD(2013)0313 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr .../2014 om 

ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens 

allmänna budget 

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets 

ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU, Euratom) nr 547/2014.) 



 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

Gemensamt uttalande om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i 

budgetförordningen 

1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen är eniga om att de gemensamma företagen för att 

kunna dra nytta av förenklade finansiella regler som är bättre anpassade till deras offentlig-

privata karaktär, bör inrättas enligt artikel 209 i budgetförordningen. 

De är dock också eniga om följande: 

– Med tanke på de gemensamma företagens särdrag och nuvarande ställning och för att 

säkerställa kontinuitet med det sjunde ramprogrammet, bör de gemensamma företagen 

fortsätta att beviljas separat ansvarsfrihet av Europaparlamentet på rekommendation av 

rådet. Särskilda undantag från artikel 209 i budgetförordningen ska därför införas i 

akterna om inrättande av de gemensamma företag som ska bildas inom ramen för 

Horisont 2020-programmet. Dessa undantag kommer att gälla separat ansvarsfrihet och 

anpassas ytterligare om så är nödvändigt. 

– För att de gemensamma företagen omgående ska kunna dra nytta av de förenklingar 

som införts i den nya budgetramen, måste kommissionens delegerade förordning av den 

30 september 2013 om modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap 

enligt artikel 209 i budgetförordningen träda i kraft. 

2. Europaparlamentet och rådet noterar att kommissionen 

– kommer att se till att de finansiella reglerna för de gemensamma företagen innehåller 

undantag från modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap så att 

införandet av bestämmelsen om separat ansvarsfrihet i deras grundläggande akter 

återspeglas, 

– har för avsikt att föreslå relevanta ändringar av artiklarna 209 och 60.7 i 

budgetförordningen i samband med den framtida översynen av budgetförordningen. 


