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Förslag till ändringsbudget nr 6/2017: Minskning av 

betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med 

uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel och böter)  

Europaparlamentets resolution av den 30 november 2017 om rådets ståndpunkt om 

förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2017 för budgetåret 2017: 

Minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med 

uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel och böter) (14275/2017 – C8-

0417/2017 – 2017/2217(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 2017, slutgiltigt 

antagen den 1 december 20162, 

– 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 det förslag till ändringsbudget nr 6/2017 som kommissionen antog 

den 9 oktober 2017 (COM(2017)0597), 
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– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2017 som rådet 

antog den 27 november 2017 och översände till Europaparlamentet samma dag 

(14275/2017 – C8-0417/2017), 

– med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0379/2017), och av följande 

skäl: 

A. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 6/2017 är att uppdatera både utgifts- och 

inkomstsidan i budgeten för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen. 

B. På utgiftssidan innebär förslaget till ändringsbudget nr 6/2017 en minskning av 

betalningsbemyndigandena med 7 719,7 miljoner EUR, huvudsakligen i budgetposter 

under rubrik 1b (Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning) och, i mindre 

utsträckning, rubrik 2 (Hållbar tillväxt – naturresurser), rubrik 3 (Säkerhet och 

medborgarskap) och rubrik 4 (EU i världen) och i Europeiska unionens solidaritetsfond, 

vilket därmed minskar de nationella bidragen i motsvarande omfattning. 

C. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2017 innebär att åtagandebemyndigandena minskar 

med 15,33 miljoner EUR under rubrik 2 och att 46 miljoner EUR 

i åtagandebemyndiganden frigörs från Europeiska unionens solidaritetsfond. 

D. På intäktssidan innebär förslaget till ändringsbudget nr 6/2017 också justeringar 

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

sockeravgifter), underlagen för mervärdesskatt (moms) och bruttonationalinkomst 

(BNI), samt budgeteringen av korrigeringarna för 2013 och 2016 för Förenade 

kungariket och finansieringen av dessa. 

E. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2017 tar hänsyn till ett totalt belopp på 

3 209,7 miljoner EUR i böter som har blivit definitiva och överstiger den nivå som 

ursprungligen planerades för 2017 års budget, och skillnaden mellan detta belopp och 

det tidigare beloppet (som uppgår till 2 209,7 miljoner EUR) kommer till uttryck i en 

minskning av inbetalningarna av egna medel från medlemsstaterna till unionens budget. 

F. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2017 leder till ett återflöde till de nationella 

budgetarna på 9 829,6 miljoner EUR utöver återflödet på 6 405 miljoner EUR som 

redan bekräftats inom ramen för ändringsbudget 2/2017.  

1. Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över betalningsöverskottet på 

7 719,7 miljoner EUR. Parlamentet är särskilt förvånat över situationen när det gäller de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) i underrubrik 1b, där 

medlemsstaterna sänkte sina prognoser för ansökningar om utbetalning som de 

presenterade i juli med 5,9 miljarder EUR på grund av fortsatta förseningar i 

genomförandet av programmen, vilket gör att många potentiella projekt och mottagare 

inte får något stöd från unionen. Parlamentet beklagar även att medlemsstaterna 

underlåtit att inleda sina nationella program för asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (Amif) och fonden för inre säkerhet (ISF) i den takt som förväntats 

och att på ett korrekt sätt genomföra systemen för omplacering av flyktingar, vilket 

leder till en minskning med 287,6 miljoner EUR i rubrik 3. 



 

 

2. Europaparlamentet noterar kommissionens analys av orsakerna till underutnyttjandet 

i underrubrik 1b, såsom den vikt som lagts vid att utnyttja anslagen för 2007–2013, det 

sena antagandet av de rättsliga grunderna, den långdragna utnämningen av nationella 

myndigheter, de ändringar som införts genom den nya rättsliga ramen, och de minskade 

incitamenten till följd av regeln om återtagande för tidsperioden N+3. Parlamentet är 

oroat över att enligt kommissionens senaste betalningsprognoser kommer 

underutnyttjandet att fortsätta under kommande år och resultera i att ytterligare 

31 miljarder EUR i betalningar får följdverkningar i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet noterar att inte alla medlemsstater har samma svårigheter vid 

genomförandet. Parlamentet uppmanar med eftertryck särskilt de medlemsstater som 

har en mycket hög grad av underutnyttjande att vidta nödvändiga åtgärder för att korrekt 

genomföra de gemensamt överenskomna EU-programmen, med stöd av kommissionen. 

3. Europaparlamentet beklagar förseningarna i utbetalningen av EU-medel i kandidat- och 

grannländerna, vilket leder till en betydande minskning av betalningarna (-702,2 

miljoner EUR) vid en tidpunkt då de skulle behövas som mest. Parlamentet konstaterar 

att unionen ibland måste bedriva sin verksamhet under oförutsägbara förhållanden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder, bland annat genom 

ökad politisk dialog och tekniskt bistånd, i syfte att undvika sådana förseningar. 

4. Däremot konstaterar Europaparlamentet med tillfredsställelse att unionens program 

i underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) i allmänhet är väl 

genomförda, vilket framgår av detta förslag till ändringsbudget och antagandet nyligen 

av den samlade överföringen där underrubrik 1a absorberar en betydande andel av 

underutnyttjandet av betalningarna under andra rubriker. Parlamentet betonar att detta 

bevisar att rådet har fel i sin konstanta strategi att minska anslagen till denna 

underrubrik på grund av en påstådd bristande utnyttjandekapacitet. 

5. Europaparlamentet beklagar återigen att de belopp som återvinns från underutnyttjandet 

av unionsprogrammen och från böter inom ramen för unionens konkurrenspolitik är 

avsedda att minska medlemsstaternas BNI-bidrag i stället för att användas för 

finansiering av unionens prioriteringar. Parlamentet framhåller att förslaget till 

ändringsbudget nr 6/2017 leder till ett återflöde av BNI-bidrag till de nationella 

budgetarna på 9 829,6 miljoner EUR utöver återflödet på 6 405 miljoner EUR som 

redan godkänts inom ramen för ändringsbudget 2/2017. Parlamentet påpekar att 

oenigheten mellan budgetmyndighetens två grenar när det gäller utgifter i unionens 

budget för 2018, efter parlamentets behandling och i början av förlikningen, uppgick till 

endast 3 619,8 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 2 182,4 miljoner EUR 

i betalningsbemyndiganden. 

6. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget 

nr 6/2017. 

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2017 

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

tidning. 

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

kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten. 

 



 

 

 


