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Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta 

hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och 

säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden  

Europaparlamentets resolution av den 1 december 2016 om rådets ståndpunkt om 

förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 till den allmänna budgeten 2016: Aktualisering 

av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och 

säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden till följd av den 

samlade överföringen, utvidgning av Efsi, ändring av Frontex tjänsteförteckning och 

aktualisering av avsatta medel (egna medel) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 

2016/2257(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, särskilt 

artikel 41, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, slutgiltigt 

antagen den 25 november 20152, 

– 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 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om 
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systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel1, 

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2016 som kommissionen antog 

den 30 september 2016 (COM(2016)0623), 

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 som rådet 

antog den 8 november 2016 och översände till Europaparlamentet samma dag 

(13583/2016 – C8-0459/2016), 

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,  

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor, 

– med beaktande av artikel 88 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0350/2016), och av följande 

skäl: 

A. Förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 innebär en minskning av nivån på 

betalningsbemyndigandena med 7 284,3 miljoner EUR, huvudsakligen i budgetposter 

under rubrik 1b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, och de nationella 

bidragen minskar därför i enlighet med detta. 

B. Förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 innebär en ökning av nivån på 

åtagandebemyndigandena under rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap med 50 miljoner 

EUR för instrumentet för krisstöd inom unionen, en ökning med 130 miljoner EUR för 

asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif), och en ökning med 70 miljoner EUR 

för fonden för inre säkerhet (ISF), vilket därmed kräver ett utnyttjande av marginalen 

för oförutsedda utgifter för ett totalt belopp på 240,1 miljoner EUR, efter det att hänsyn 

tagits till en omfördelning av 9,9 miljoner EUR. 

C. Förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 innebär en tidigareläggning av avsättningar till 

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) med en omfördelning av 

73,9 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden från energidelen i Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE-energi), med en motsvarande kompensation under 2018. 

D. Förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 innebär en ändring av Frontex tjänsteförteckning 

inför ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/16242. 

E. Med en minskning med 14,7 miljoner EUR uppdelade på flera budgetposter under 

rubrik 2 Hållbar tillväxt: naturtillgångar kommer nettoeffekten av förslaget till 

ändringsbudget nr 4/2016 på utgiftssidan i budgeten för 2016 att innebära en ökning 

med 225,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden. 
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F. På intäktssidan innebär förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 också justeringar 

kopplade till översynen av prognosen för traditionella egna medel (dvs. tullar och 

sockeravgifter), underlagen för mervärdesskatt (moms) och bruttonationalinkomst 

(BNI), samt budgeteringen av de berörda korrigeringarna för Förenade kungariket och 

finansieringen av dessa. 

1. Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över betalningsöverskottet på 

7 284,3 miljoner EUR, vilket är resultatet av stora förseningar i genomförandet av 

EU-program med delad förvaltning och banar väg för en allvarlig ackumulering av 

betalningskrav mot slutet av den nuvarande fleråriga budgetramens löptid. Parlamentet 

påminner om kommissionens slutsats att enligt den nuvarande prognosen kan 

uppdaterade betalningsbehov fram till 2020 endast tillgodoses med de nuvarande taken 

om den samlade marginalen för betalningar används fullt ut (och som en 

försiktighetsåtgärd avskaffas de årliga taken), och om betalningar i samband med 

särskilda instrument beräknas utanför och utöver betalningstaken. Parlamentet begär 

därför en definitiv och otvetydig lösning på denna fråga som en del av revideringen av 

den fleråriga budgetramen. 

2. Europaparlamentet ställer sig bakom förstärkningen av rubrik 3 genom utnyttjande av 

marginalen för oförutsedda utgifter samt en tidigareläggning av förstärkningen av 

Frontex tjänsteförteckning. Parlamentet välkomnar särskilt den partiella förstärkningen 

av Amif, men är bekymrat över att trots en hög nivå på budgetgenomförandet på 

grundval av medlemsstaternas nationella program har hittills endast ett litet antal 

omplaceringar av flyktingar verkligen ägt rum. 

3. Europaparlamentet ställer sig bakom tidigareläggandet av Efsi under förutsättning att 

FSE-energi kompenseras med motsvarande belopp under 2018. Parlamentet förtydligar 

att denna tidigareläggning inte innebär ett föregripande av den slutliga 

finansieringsplanen för det nya förslaget till förlängning av Efsi som ska beslutas 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

4. Europaparlamentet noterar med oro det förväntade inkomstbortfallet som uppskattas till 

1,8 miljarder EUR på grund av deprecieringen av det brittiska pundet gentemot euron. 

Parlamentet noterar kommissionens avsikt att använda inkomsterna från ytterligare 

böter för att täcka bortfallet. 

5.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget 

nr 4/2016. 

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 4/2016 

slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten. 

 


