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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 
for regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter)
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/1999(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,

– 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 forslag til ændringsbudget nr. 7/2020, vedtaget af Kommissionen den 
6. juli 2020 (COM(2020)0424),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2020, vedtaget af 
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 og 96,

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

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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A. der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 7/2020 er at ajourføre 
indtægtssiden af budgettet for at tage hensyn til den seneste udvikling,

B. der henviser til, at covid-19-pandemien har ændret udsigterne for den europæiske 
økonomi på en drastisk måde, og at EU's økonomi i henhold til Kommissionens 
forårsprognose 2020 forventes at skrumpe med rekordhøje 7,5 % i år efterfulgt af en 
genopretning på 6,1 % i 2021, hvilket ikke rækker til at udligne dette års tab, og der 
henviser til, at den forværrede økonomiske situation afspejles i overslaget over egne 
indtægter for 2020,

C. der henviser til, at det er nødvendigt at foretage to typer tilpasninger på indtægtssiden af 
budgettet, nemlig en ajourføring af overslagene over traditionelle egne indtægter samt 
de momsbaserede egne indtægter og de egne indtægter beregnet på basis af 
bruttonationalindkomsten, for at tage hensyn til de seneste økonomiske prognoser, samt 
at foretage en ajourføring af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige,

D. der henviser til, at det desuden er nødvendigt at ajourføre de andre indtægter for at tage 
hensyn til endeligt inkasserede bøder og tvangsbøder indtil juni 2020 samt til negative 
valutakursforskelle,

1. noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 7/2020 som forelagt af Kommissionen, der 
udelukkende har til formål at ajourføre indtægtssiden af budgettet;

2. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2020;

3. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 7/2020 er endeligt vedtaget, og 
drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de 
øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.


