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ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2016)0472 

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017  

Europaparlamentets resolution av den 1 december 2016 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda 

utgifter under 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016), 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 

2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20201, särskilt artikel 13, 

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

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete 

i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning2, särskilt punkt 14, 

– med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 

2017 som kommissionen antog den 18 juli 2016 (COM(2016)0300), ändrat genom 

ändringsskrivelse nr 1/2017 (COM(2016)0679), 

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 2017 som rådet antog den 12 september 2016 och översände till 

Europaparlamentet den 14 september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 26 oktober 2016 om förslaget till den allmänna 

budgeten för 20173, 

– med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast av den 17 november 

2016 (14635/2016 – C8-0470/2016), 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0346/2016), och 

av följande skäl: 

A. Efter att ha undersökt alla möjligheter till finansiering av ytterligare och oförutsedda 
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behov, föreslog kommissionen i sitt budgetförslag att utnyttja marginalen för 

oförutsedda utgifter till ett belopp av 1 164,4 miljoner EUR, som ska komplettera de 

åtagandebemyndiganden som är kopplade till utgifterna i rubrik 3 i Europeiska unionens 

allmänna budget för budgetåret 2017, utöver taket för åtagandebemyndiganden på 

2 578 miljoner EUR i löpande priser. 

B. Ytterligare ekonomiska behov kommer sannolikt att uppstå i samband med de inre 

säkerhetskriserna och de nuvarande humanitära utmaningarna liksom migrations- och 

flyktingutmaningarna. Dessa behov kan komma att avsevärt överstiga de tillgängliga 

medlen under rubrik 3. Det finns inte någon marginal kvar under taket i rubrik 3. 

Kommissionen bör därför förtydliga om och hur ytterligare anslag skulle kunna 

tillhandahållas genom marginalen för oförutsedda utgifter i syfte att bemöta eventuella 

ytterligare ekonomiska behov för rubrik 3 under 2017. 

C. Kommissionen reviderade detta förslag att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter 

inom ramen för ändringsskrivelse nr 1/2017 i syfte att även inbegripa utgifterna i rubrik 

4. 

D. Förlikningskommittén, som sammankallats för budgeten för 2016, godkände förslaget 

att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp av 1 906,2 miljoner EUR 

för rubrikerna 3 och 4, och att räkna av 575,0 miljoner EUR mot marginalen för 

oförutsedda utgifter i rubrik 2 Hållbar tillväxt: naturtillgångar 2016 och 507,3 miljoner 

EUR 2017, 570,0 miljoner EUR 2018 och 253,9 miljoner EUR 2019 mot marginalen 

för oförutsedda utgifter i rubrik 5 Administration. 

1. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 

rådet och kommissionen. 



 

 

BILAGA 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, 

beslut (EU) 2017/344.) 

 


