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Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2018 for regnskabsåret 2018: Nedsættelse 
af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag 
over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (13961/2018 – C8-
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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) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20021, særlig artikel 41,

– 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. 966/20122, særlig artikel 44,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, 
endeligt vedtaget den 30. november 20173,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20204,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
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Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning1,

– der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen 
for Den Europæiske Unions egne indtægter2,

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6/2018, vedtaget af Kommissionen den 
12. oktober 2018 (COM(2018)0704),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2018, vedtaget af 
Rådet den 26. november 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag 
(13961/2018 – C8-0488/2018),

– der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0399/2018),

A. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 6/2018 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. 6/2018 på udgiftssiden nedsætter 
forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 48,7 mio. EUR og 44,7 mio. 
EUR for budgetposterne under udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse" og udgiftsområde 2 "Bæredygtig vækst: naturressourcer";

C. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2018 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, forhold der alle påvirker 
fordelingen af medlemsstaternes bidrag til EU-budgettets egne indtægter;

1. glæder sig over, at gennemførelsen af 2014-2020-programmerne endelig er ved at nå op 
på fuld hastighed og kun fører til en mindre tilpasning på udgiftssiden i forhold til de 
meget betydelige ændringsbudgetter, der blev vedtaget i 2016 og 2017; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at kompensere for de store forsinkelser, der er 
akkumuleret i de seneste tre år; 

2. noterer sig den tekniske proces for 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. 6/2018;

4. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2018 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.
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