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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 2021, 
endeligt vedtaget den 18. december 20202,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20273,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk 
forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye 
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egne indtægter1,

– der henviser til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om 
ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af 
afgørelse 2014/335/EU, Euratom2,

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6/2021, vedtaget af Kommissionen den 
8. oktober 2021 (COM(2021)0955),

– der henviser til Forligsudvalgets erklæring om en fælles forståelse af indholdet af det 
almindelige budget for regnskabsåret 2022, som også omfatter vedtagelsen af forslag til 
ændringsbudget nr. 6/2021,

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2021, vedtaget af 
Rådet den 23. november 2021 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag 
(14038/2021 – C9-0425/2021),

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0329/2021),

A. der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 6/2021 er at tilvejebringe 
yderligere bevillinger til at fremskynde vaccinationskampagnerne på verdensplan, 
dække aktiveringer under EU-civilbeskyttelsesmekanismen og udgifter i forbindelse 
med eksterne fiskeriaftaler samt visse tilpasninger af udgifter og indtægter;

B. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2021 navnlig omfatter følgende 
elementer:

 styrkelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde – et globalt Europa med et beløb på 450 mio. EUR i forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i forbindelse med den globale sundhedsmæssige indsats mod 
covid-19 med henblik på at donere 200 millioner covid-19-vaccinedoser til lav- 
og lavmellemindkomstlande inden midten af næste år

 styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen (EU-
civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU) med et beløb på 57,8 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger for at tilvejebringe yderligere midler til dækning af nye 
nødsituationer, herunder hjemtransportflyvninger fra Afghanistan, hjælp til Haiti 
efter det nylige jordskælv og igangværende operationer, herunder skovbrande, 
hvis omkostninger overstiger de disponible midler indtil årets udgang

 forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne til budgetposten for partnerskabsaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med et beløb på 3,5 mio. EUR under hensyntagen til de 
ajourførte budgetbehov efter afslutningen af forhandlingerne om de nye 
protokoller med Cookøerne og Mauretanien

 tilpasning af budgetkontoplanen efter specifikke anmodninger fra 
medlemsstaterne om overførsel af midler i henhold til artikel 26 i forordning (EU) 
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2021/1060 (forordning om fælles bestemmelser)1

 ajourføring af budgettets indtægtsside for at tage hensyn til de reviderede overslag 
over egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald;

C. der henviser til, at nettovirkningen af forslag til ændringsbudget nr. 6/2021 på 
udgifterne samlet set beløber sig til en stigning på 473,5 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger; der henviser til, at Kommissionen ikke anmoder om yderligere 
betalingsbevillinger;

1. noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 6/2021 som forelagt af Kommissionen;

2. glæder sig over forslaget om at sikre, at de supplerende 200 millioner covid-19-
vaccinedoser, som Kommissionens formand gav tilsagn om i sin tale om Unionens 
tilstand, finansieres og hurtigst muligt leveres til lav- og mellemindkomstlande; 
bemærker, at fremskyndelsen af den globale vaccinationskampagne har været en kraftig 
anmodning fra Parlamentets side, ikke mindst i forbindelse med dets behandling af 
Unionens budget for regnskabsåret 2022;

3. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2021;

4. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2021 er endeligt vedtaget, og 
drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de 
nationale parlamenter.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den 
Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde 
og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og 
instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 
30.6.2021, s. 159).


