
RR\1243778SV.docx PE699.059v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019–2024

Plenarhandling

A9-0329/2021

19.11.2021

BETÄNKANDE
om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget 
nr 6/2021 för budgetåret 2021 – Ytterligare vaccindoser till låginkomstländer 
och lägre medelinkomstländer, förstärkning av civilskyddsmekanismen samt 
övriga justeringar av utgifter och inkomster
(14038/2021 – C9-0425/2021 – 2021/0326(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Pierre Larrouturou



PE699.059v02-00 2/7 RR\1243778SV.docx

SV

PR_BUD_DABapp

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION..............................................3

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET.........................6

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET..............7



RR\1243778SV.docx 3/7 PE699.059v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2021 
för budgetåret 2021 – Ytterligare vaccindoser till låginkomstländer och lägre 
medelinkomstländer, förstärkning av civilskyddsmekanismen samt övriga justeringar 
av utgifter och inkomster (14038/2021 – C9-0425/2021 – 2021/0326(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) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20121, särskilt artikel 44, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021, slutgiltigt 
antagen den 18 december 20202,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2020/2093 av den 17 december 
2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–20273,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya 
egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel4,

– med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om 
systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 
2014/335/EU, Euratom5,

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2021 som kommissionen antog 
den 8 oktober 2021 (COM(2021)0955),

– med beaktande av förlikningskommitténs uttalande om en gemensam överenskommelse 
om innehållet i den allmänna budgeten för budgetåret 2022, vilket även inbegriper 
antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 6/2021,

1 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1. 
2 EUT L 93, 17.3.2021, s.1.
3 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
4 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
5 EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
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– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2021 som rådet 
antog den 11 juni 2014 och översände till Europaparlamentet den ... 2021 (14038/2021 
– C9-0425/2021),

– med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0329/2021), och av följande 
skäl:

A. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 6/2021 är att tillhandahålla ytterligare anslag 
för att påskynda globala vaccinationer, täcka aktiveringar inom ramen för unionens 
civilskyddsmekanism och utgifter till följd av externa fiskeavtal samt vissa justeringar 
av utgifter och inkomster. 

B. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2021 omfattar särskilt följande: 

 Förstärkning av instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete – Europa i världen med ett belopp på 450 miljoner euro i 
åtagande- och betalningsbemyndiganden inom ramen för de globala hälsoåtgärderna 
mot covid-19 för att donera 200 miljoner doser av covid-19-vaccin till 
låginkomstländer och lägre medelinkomstländer fram till mitten av nästa år. 

 Förstärkning av unionens civilskyddsmekanism och rescEU med ett belopp på 
57,8 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för att tillhandahålla ytterligare 
finansiering för att täcka nya nödsituationer, inbegripet hemtransport av flyg från 
Afghanistan, insatser i Haiti efter den senaste jordbävningen och utestående insatser, 
inbegripet skogsbränder vars kostnader överstiger de tillgängliga medlen fram till 
slutet av året.

 Ökning av åtagandebemyndigandena för budgetposten för partnerskapsavtal om 
hållbart fiske med ett belopp på 3,5 miljoner euro med hänsyn till de uppdaterade 
budgetbehoven efter slutförandet av förhandlingarna om de nya protokollen med 
Cooköarna och Mauretanien.

 Anpassning av kontoplanen efter specifika begäranden från medlemsstaterna om 
överföring av medel i enlighet med artikel 26 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser.

 Uppdatering av budgetens inkomstsida för att ta hänsyn till de reviderade 
beräkningarna av egna medel baserade på icke-återvunnet plastförpackningsavfall.

C. Nettoeffekten av förslaget till ändringsbudget nr 6/2021 på utgifterna är en ökning på 
473,5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden. Kommissionen har inte begärt några 
ytterligare betalningsbemyndiganden.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 6/2021, som lagts fram av 
kommissionen.

2. Europaparlamentet välkomnar förslaget att ytterligare 200 miljoner doser av 
covid-19-vaccin som kommissionens ordförande utlovade i sitt tal om tillståndet i 
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unionen skyndsamt finansieras och levereras till låginkomstländer och lägre 
medelinkomstländer. Parlamentet har inte minst i sin behandling av unionsbudgeten för 
budgetåret 2022 insisterat på att den globala vaccinationskampanjen bör påskyndas.

3. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget 
nr 6/2021.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2021 
slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning,

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till de nationella parlamenten.
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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