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DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for 
regnskabsåret 2019 om nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i 
overensstemmelse med de ajourførte udgiftsbehov samt ajourføring af indtægter (egne 
indtægter)
(00000/0000 – C9-0000/2019 – 2019/2037(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20121, særlig artikel 44,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
endeligt vedtaget den 12. december 20182,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20203,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning4,

– der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen 
for Den Europæiske Unions egne indtægter5,

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2019, vedtaget af Kommissionen den 
2. juli 2019 (COM(2019)0610),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2019, vedtaget af 
Rådet den ... og fremsendt til Europa-Parlamentet den ..., (00000/0000 – C9-
0000/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

1 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 67 af 7.3.2019.
3 EUR L 347 af 20.12.2013, s. 884.
4 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
5 EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
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– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 4/2019 er at ajourføre 
både udgifts- og indtægtssiden af budgettet for at tage hensyn til den seneste udvikling;

B. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 på udgiftssiden nedsætter 
forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 112 mio. EUR og 67,5 mio. 
EUR for budgetposterne under udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse", udgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed" og 
udgiftsområde 2 "Bæredygtig vækst: naturressourcer"; der henviser til, at forslag til 
ændringsbudget nr. 4/2019 også har til formål at forhøje forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne med 11,9 mio. EUR under udgiftsområde 5 med henblik på at 
tilpasse visse institutioners budget for 2019 som følge af udsættelsen af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union til den 31. oktober 2019;

C. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 på indtægtssiden vedrører en 
revision af overslaget over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter), 
moms- og BNI-grundlagene samt opfører de relevante korrektioner til fordel for Det 
Forenede Kongerige og finansieringen heraf på budgettet, hvilket alle er forhold, der 
påvirker fordelingen af medlemsstaternes bidrag til EU-budgettets egne indtægter;

1. noterer sig Kommissionens forslag; 

2. noterer sig afbalanceringen af de egne indtægter, som er blevet nødvendig som følge af 
revisionen af overslagene over traditionelle egne indtægter og moms og som følge af 
ajourføringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige;

3. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2019;

4. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 4/2019 er endeligt vedtaget, og 
drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de 
nationale parlamenter. 


