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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til 
uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til 
flygtninge i Tyrkiet
(COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0422) – C9-0162/2020),

– 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 Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning2, særlig punkt 14,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, 
endeligt vedtaget den 27. november 20193,

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af Kommissionen den 3. 
juni 2020 (COM(2020)0421),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af 
Rådet den 24. juni 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den følgende dag 
(09060/2020 – C9-0189/2020),

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0125/2020),

A. der henviser til, at der i artikel 13 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 er 
fastsat en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens 
bruttonationalindkomst,

B. der henviser til, at Kommissionen i tilknytning til finansiering, som er medtaget i 
forslag til ændringsbudget nr. 5 til Den Europæiske Unions almindelige budget for 
2020, har foreslået at anvende margenen til uforudsete udgifter for at imødekomme det 
presserende behov for at yde humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet ved at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2020 ud 
over loftet for udgiftsområde 4 i FFR,

1. er enig i anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter for et beløb på 
481 572 239 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser under 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
2 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
3 EUT L 57 af 27.2.2020.
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udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) i den flerårige finansielle ramme;

2. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

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

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



RR\1208729DA.docx 5/7 PE653.774v02-00

DA

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte 
den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet 
og om forsvarlig økonomisk forvaltning1, særlig punkt 14,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I artikel 13 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20132 er der fastsat en margen 
til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst. 

(2) Kommissionen har i henhold til artikel 6 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 
beregnet det absolutte beløb for margenen til uforudsete udgifter i 20203.

(3) Efter at have undersøgt alle andre finansielle muligheder for at reagere på de uforudsete 
omstændigheder under loftet for forpligtelser for 2020 inden for udgiftsområde 4 (Et 
globalt Europa) i den flerårige finansielle ramme (FFR) og i betragtning af, at der i 
2020 ikke står andre særlige instrumenter til rådighed, med hvilke der kan reageres på 
disse omstændigheder, er det nødvendigt at anvende margenen til uforudsete udgifter 
for at imødekomme det presserende behov for at yde humanitær bistand til flygtninge i 
Tyrkiet ved at forhøje forpligtelsesbevillingerne i Unionens almindelige budget for 
regnskabsåret 2020 ud over loftet for udgiftsområde 4 i FFR.

(4) I betragtning af denne meget specielle situation er betingelsen vedrørende en sidste 
udvej i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 opfyldt.

(5) Denne afgørelse er knyttet til finansiering, som er medtaget i ændringsbudget nr. 5 til 
Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020. For at sikre sammenhæng med 
nævnte ændringsbudget bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 
tages margenen til uforudsete udgifter i anvendelse for at tilvejebringe et beløb på 
481 572 239 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser under 
udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) i den flerårige finansielle ramme.

1 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
2 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige 

finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
3 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 2. april 2020— Teknisk justering for 

så vidt angår særlige instrumenter i 2020 (COM (2020)0173).
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Artikel 2
Det i artikel 1 nævnte samlede beløb på 481 572 239 EUR udlignes i forhold til margenerne 
under forpligtelsesloftet for regnskabsåret 2020 for følgende udgiftsområder i den flerårige 
finansielle ramme.

(a) Udgiftsområde 5 (Administration): 16 248 368 EUR

(b) Udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer): 465 323 871 EUR.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Den anvendes fra … [datoen for dens vedtagelse**].

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne
Formanden Formanden

[** Datoen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.]
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 24.6.2020


