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Förslag till ändringsbudget nr 2/2014 – Överskottet från genomförandet av 

budgeten för 2013  

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2014 om rådets ståndpunkt om 

förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2014 för budgetåret 2014, avsnitt 

III – kommissionen (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

- med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20021 (nedan kallad 

budgetförordningen), särskilt artikel 41, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt 

antagen den 20 november 20132, 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 

2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20203, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 

budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning4, 

– med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet 

för Europeiska gemenskapernas egna medel1, 
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– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2014 som kommissionen antog 

den 15 april 2014 (COM(2014)0234), 

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 som rådet 

antog den 14 juli 2014 och översände till Europaparlamentet den 12 september 2014 

(12300/2014 – C8-0160/2014), 

– med beaktande av artikel 88 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0018/2014), och av följande 

skäl: 

A. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 är att till budgeten för 2014 föra över 

överskottet från budgetåret 2013 vilket uppgår till 1 005 miljoner EUR. 

B. Detta överskott består till största delen av ett positivt inkomstutfall på 

771 miljoner EUR och ett underutnyttjande av anslag på 276 miljoner EUR samt en 

negativ växelkursskillnad på 42 miljoner EUR. 

C. På inkomstsidan kommer ökningen främst från böter och ränta på försenade betalningar 

(1 331 miljoner EUR) medan de egna medel som verkligen samlats in jämfört med det 

budgeterade beloppet minskar (- 226 miljoner EUR) och inkomster från överskott, 

saldon och korrigeringar minskar också (- 360 miljoner EUR). 

D. På utgiftssidan är underutnyttjandet av anslagen för 2013 (107 miljoner EUR) och för 

2012 (54 miljoner EUR) särskilt lågt och kopplat till delvis oförutsägbara faktorer och 

kan inte anses bero på en minskad förmåga att utnyttja stödet. 

E. I själva verkat pekar alla indikatorer som finns på att det rådde brist på 

betalningsbemyndiganden både i 2012 och 2013 års budget. 

F. Enligt artikel 18 i budgetförordningen ska eventuella avvikelser från beräkningarna tas 

upp i unionens budget för nästföljande budgetår i en ändringsbudget, där de ska vara det 

enda syftet. 

1. Europaparlamentet tar del av förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 som uteslutande 

handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2013 på 1 005 miljoner EUR, i 

enlighet med artikel 18 i budgetförordningen. Parlamentet tar del av rådets ståndpunkt 

om förslaget till ändringsbudget nr 2/2014. 

2. Europaparlamentet erinrar om att antagandet av ändringsbudget nr 2 skulle innebära att 

andelen för medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till unionens budget minskar med 

1 005 miljoner EUR och därför delvis kompenserar för deras bidrag till finansieringen 

av ändringsbudget nr 3 (ytterligare 3 170 miljoner EUR behövs i egna medel). 

Parlamentet betonar därför att man avser att gå vidare med förfarandet för att anta 

förslaget till ändringsbudget nr 2 samtidigt som förhandlingar pågår om förslaget till 

ändringsbudget nr 3, som avser utnyttjande av ytterligare betalningsbemyndiganden, 

och förslaget till ändringsbudget nr 4, som avser översynen av prognosen för 

traditionella egna medel, övriga inkomster och ett slutgiltigt fastställande av en del 

böter, vilket kommer att ge ytterligare 2 059 miljoner EUR i egna medel, vilket kan 

minska behovet av ytterligare anslag från förslaget till ändringsbudget nr 3.  

                                                                                                                                                         
1 EUT L 163, 23.6.2007, s. 17. 



3. Europaparlamentet påpekar att om förslagen till ändringsbudgetar nr 2, 3 och 4 antas 

utan ändringar skulle det innebära en sammanlagd budgeteffekt på endast 

106 miljoner EUR i ytterligare BNI-bidrag från medlemsstaterna för att säkerställa 

tillräckliga betalningsbemyndiganden under 2014 för att täcka unionens befintliga 

rättsliga åtaganden. 

4. För att upprätthålla den politiska och förfarandemässiga kopplingen mellan förslagen till 

ändringsbudgetar nr 2, 3 och 4 beslutar Europaparlamentet att ändra rådets ståndpunkt 

om förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 enligt nedan. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans 

med parlamentets ändring till rådet och kommissionen samt till de nationella 

parlamenten. 



Ändring 1 (flera ändringar) 
 
 

Allmän inkomstberäkning  

 

Kapitel 1 4 — Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med 

artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom 
 

Belopp: 

 Budget 2014 Förslag till ändringsbudget  
nr 2 

Rådets ståndpunkt  Skillnad Nytt belopp 

1 4 0 99 767 305 073 - 1 005 406 925 - 1 005 406 925 1 005 406 925 100 772 711 998 

Totalt 99 767 305 073 - 1 005 406 925 - 1 005 406 925 1 005 406 925 100 772 711 998 

 

 

Avsnitt III – Kommissionen 

 

Avdelning 40 Reserver 

 

Inrättande av en ny budgetpost 40 04 01 - Reserv för ytterligare betalningsbehov 

 

Belopp: 

 Budget 2014 Förslag till ändringsbudget  
nr 2 

Rådets ståndpunkt Skillnad Nytt belopp 

40 04 01 - - - 1 005 406 925 1 005 406 925 

Totalt - - - 1 005 406 925 1 005 406 925 

 
Anmärkningar: 

 

Anslagen i denna artikel ska användas för att täcka ytterligare behov av 

betalningsbemyndiganden som kommissionen fastställt i förslaget till ändringsbudget nr 3. 

 

Motivering: 
 

På grund av den enorma pressen på betalningarna under 2014 och den förstärkning som 

kommissionen begärt i förslaget till ändringsbudget 3/2014 föreslås att överskottsbeloppet för 

2013 används för att finansiera en nyinrättad budgetpost 40 04 01 ”Reserv för ytterligare 

betalningsbehov” på budgetens utgiftssida, i stället för att minska de BNI-baserade egna 

medlen. Om förslaget till ändringsbudget 3/2014 antas utan ändringar av rådet kommer detta 

ändringsförslag att dras tillbaka. 

 

 


