
PR\1207239DA.docx PE653.773v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Budgetudvalget

2020/2093(BUD)

10.7.2020

UDKAST TIL BETÆNKNING
om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 
6/2020 for regnskabsåret 2020 – Iværksættelsen af genopretningsplanen for 
Europa afspejles i budgettet for 2020
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Monika Hohlmeier



PE653.773v01-00 2/5 PR\1207239DA.docx

DA

PR_BUD_DABapp

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ...............................................3



PR\1207239DA.docx 3/5 PE653.773v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2020 
for regnskabsåret 2020 – Iværksættelsen af genopretningsplanen for Europa afspejles i 
budgettet for 2020
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(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 2020, 
endeligt vedtaget den 27. november 20192, 

– 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 (FFR-
forordningen),

– 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/EF, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen 
for Den Europæiske Unions egne indtægter5,

– der henviser til forslaget til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, 
Euratom) 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-
2020 (COM(2020)0446),

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6/2020, vedtaget af Kommissionen den 3. 
juni 2020 (COM(2020)0423),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2020, vedtaget af 

1 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 57 af 27.2.2020.
3 EUT 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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Rådet den xx. juli 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den xx. juli 2020 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– der henviser til forretningsordenens [artikel 94 / artikel 94 og artikel 96],

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 6/2020 er at stille 
11 540 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 6 540 mio. EUR i betalingsbevillinger til 
rådighed for at tage hensyn til indvirkningen af de lovgivningsforslag, som 
Kommissionen vedtog den 27., 28. og 29. maj inden for rammerne af Unionens pakke 
om økonomisk genopretning, og at supplere forslaget til revision af FFR-forordningen 
for 2020,

B. der henviser til, at Kommissionen har foreslået at ændre EFSI-forordningen6 med 
henblik på at oprette et specifikt solvensstøtteinstrument, med hvilket der skal 
mobiliseres privat kapital for at støtte solvensen i virksomheder, der er ramt af covid-
19-krisen (5 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger og 2,5 mia. EUR i 
betalingsbevillinger), 

C. der henviser til, at Kommissionen har foreslået en ændring af EFSD-forordningen7 som 
reaktion på covid-19-pandemien, som skal mobilisere yderligere 1 040 mio. i 
forpligtelses- og betalingsbevillinger, med henblik på at øge sin kapacitet til at yde 
garantier i partnerlandene, således at der kan reageres hurtigere på covid-19-pandemien 
i disse regioner,

D. der henviser til, at Kommissionen har fremsat et forslag om et nyt REACT-EU-
initiativ8, som skal gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende yderligere beløb 
under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) eller Den Europæiske Socialfond (ESF) (5 mia. EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 2,5 mia. EUR i betalingsbevillinger) til at støtte operationer, 
der fremmer kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien i de regioner, hvor 
økonomien og beskæftigelsen i højere grad er blevet ramt, og forberede genopretningen 
af deres økonomier, eller til frivilligt at øge tildelingen til programmer, der modtager 
støtte fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede,

E. der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at Unionen deltager med 500 mio. EUR 
i forpligtelses- og betalingsbevillinger i kapitalforhøjelsen af Den Europæiske 
Investeringsfond, som er ansvarlig for at gennemføre yderligere garantibeløb, der er 
dækket af Unionens budget i henhold til EU's økonomiske genopretningsplan,

F. der henviser til, at næsten alle margener under FFR-lofterne og de disponible midler fra 
de særlige instrumenter for 2020 er opbrugt, og at Kommissionen har forslået at 
finansiere iværksættelsen af genopretningsplanen for Europa i 2020 ved at revidere 
FFR-forordningen med henblik på at øge forpligtelseslofterne for 2020 for 
underudgiftsområde 1a og 1b og udgiftsområde 4, og der henviser til, at dette 

6 COM(2020)0404 af 29.5.2020.
7 COM(2020)0407 af 28.5.2020.
8 COM(2020)0451 af 27.5.2020.
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ændringsbudget først kan vedtages efter vedtagelsen af revisionen af FFR-forordningen,

1. noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 6/2020 som fremsat af Kommissionen, der 
udelukkende har til formål at stille 11 540 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 
6 540 mio. EUR i betalingsbevillinger til rådighed for at tage hensyn til indvirkningen 
af de lovgivningsforslag, som Kommissionen vedtog den 27., 28. og 29. maj inden for 
rammerne af Unionens pakke om økonomisk genopretning, og at supplere forslaget til 
revision af FFR-forordningen for 2020;

2. [godkender/noterer sig] Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2020;

3. [pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2020 er endeligt vedtaget, og 
drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; / vedtager at 
ændre Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2020 som anført nedenfor;]

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning [, med Parlamentets ændringer,] til 
Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de 
nationale parlamenter.


