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Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017
Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2016 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i
2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))
Europa-Parlamentet,
–

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet
(COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20201, særlig artikel
13,

–

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem EuropaParlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning2, særlig punkt 14,

–

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret
2017, som Kommissionen vedtog den 18. juli 2016 (COM(2016)0300) som ændret ved
ændringsskrivelse nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–

der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Rådet den 12. september 2016 og fremsendt
til Europa-Parlamentet den 14. september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–

der henviser til sin holdning af 26. oktober 2016 om forslag til Unionens almindelige
budget for 20173,

–

der henviser til det fælles udkast, der blev godkendt af Forligsudvalget den 17.
november 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–

der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0346/2016),
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A.

der henviser til, at Kommissionen efter at have undersøgt alle muligheder for at
finansiere de yderligere og uforudsete forpligtelsesbehov i sit budgetforslag foreslog at
anvende margenen til uforudsete udgifter til et beløb af 1 164,4 mio. EUR med henblik
på at supplere de forpligtelsesbevillinger, der er afsat til at dække udgifterne under
udgiftsområde 3 i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017,
dvs. ud over forpligtelsesloftet på 2 578 mio. EUR i løbende priser;

B.

der henviser til, at der sandsynligvis vil opstå supplerende finansielle behov i 2017 i
forbindelse med den interne sikkerhedskrise og de nuværende humanitære og
migrations- og flygtningerelaterede udfordringer; anerkender, at disse behov kan være
betydeligt større end de midler, der er til rådighed under udgiftsområde 3; minder om, at
der ikke er nogen margen tilbage under loftet i udgiftsområde 3; anmoder derfor
Kommissionen om at oplyse, hvorvidt og hvordan der kan anvendes supplerende midler
via margenen til uforudsete udgifter for at reagere på mulige supplerende finansielle
behov under udgiftsområde 3 i løbet af 2017;

C.

der henviser til, at Kommissionen har revideret dette forslag om mobilisering inden for
rammerne af ændringsskrivelse nr. 1/2017, således at det ligeledes omfatter udgifterne
under udgiftsområde 4;

D.

der henviser til, at Forligsudvalget, der er nedsat for 2016-budgettet, enedes om at
mobilisere margenen til uforudsete udgifter til et beløb på 1 906,2 mio. EUR for
udgiftsområde 3 og udgiftsområde 4 og om at udligne 575,0 mio. EUR i forhold til den
uudnyttede margen, som står til rådighed under udgiftsområde 2 Bæredygtig vækst:
Naturressourcer i 2016, 507,3 mio. EUR i 2017, 570,0 mio. EUR i 2018 og 253,9 mio.
EUR i 2019 i forhold til den uudnyttede margen, som står til rådighed under
udgiftsområde 5 Administration;

1.

godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.

pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og
drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.

pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og
Kommissionen.

BILAG
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017
(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse
(EU) 2017/344.)

