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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 9 till Europeiska unionens 
allmänna budget 2020 – Åtföljer förslaget om mobilisering av Europeiska unionens 
solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen med anledning av naturkatastrofer 
och om förskott till Kroatien, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Portugal och 
Spanien med anledning av en folkhälsokris
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0297(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 2020, slutgiltigt 
antagen den 27 november 20192, 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av 
den 2  december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20203 (förordningen om 
den fleråriga budgetramen),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning4,

– med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om 
systemet för Europeiska unionens egna medel5,

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 9/2020 som kommissionen antog 
den 9 oktober 2020 (COM(2020)961),

1 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 57, 27.2.2020.
3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
5 EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
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– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 9/2020 som rådet 
antog den XX oktober 2020 och översände till Europaparlamentet den XX oktober 2020 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet om 
mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen 
med anledning av naturkatastrofer och om förskott till Kroatien, Tyskland, Grekland, 
Ungern, Irland, Portugal och Spanien med anledning av en folkhälsokris 
(COM(2020)960),

– med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0000/2020), och av följande 
skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 9/2020 avser det föreslagna utnyttjandet av 
Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen till följd av 
naturkatastrofer som ägde rum i dessa länder under 2020 och för att betala ut förskott 
till sju medlemsstater (Kroatien, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Portugal och 
Spanien) med anledning av det stora hot mot folkhälsan som orsakades av 
covid-19-pandemin i början av 2020.

B. Kommissionen föreslår därför en ändring av budgeten för 2020 och en ökning av 
budgetpost 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof 
som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 
823 548 633 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden. 

C. Kroatien ansökte om förskottsbetalning i enlighet med artikel 4a i förordning 
(EG) nr 2012/20026 och den 10 augusti 2020 beviljade kommissionen ett förskott 
motsvarande 88 951 877 EUR av unionens förväntade finansiella bidrag. Eftersom de 
anslag för förskottsbetalningar som ursprungligen fanns tillgängliga i budgeten för 2020 
redan har utnyttjats fullt ut föreslår kommissionen att nödvändiga ytterligare medel 
utnyttjas inom det årliga tak som fastställts för Europeiska unionens solidaritetsfond.

D. Förslaget till ändringsbudget nr 9/2020 syftar till att föra in 734 596 756 EUR i den 
allmänna budgeten för 2020, både i form av åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden, efter ett avdrag av det förskott på 88 951 877 EUR som 
redan har betalats ut till Kroatien.

E. Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga 
budgetramen som ett särskilt instrument och motsvarande åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden ska budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 9/2020, som lagts fram av 
kommissionen.

6 Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).



PR\1216511SV.docx 5/5 PE659.006v01-00

SV

2. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 
9/2020.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 9/2020 
slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till de nationella parlamenten.


