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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig strategi 
for bæredygtig vækst 2021
(2021/2004(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), navnlig 
artikel 121, 126 og 136 samt protokol nr. 12,

– der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske 
Union,

– der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet,

– der henviser til traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og 
Monetære Union,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 
16. november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske 
politikker1,

– der henviser til Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til 
medlemsstaternes budgetmæssige rammer2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1174/2011 af 
16. november 2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt 
store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet3,

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1177/2011 af 8. november 2011 om ændring 
af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af 
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 
16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 
16. november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i 
euroområdet6,

1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12.
2 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41.
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 8.
4 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 33.
5 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.
6 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 
2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner 
og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i 
euroområdet7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 
2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af 
medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med 
hensyn til deres finansielle stabilitet8,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2020 om aktivering af 
stabilitets- og vækstpagtens generelle undtagelsesklausul (COM(2020)0123),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Et vigtigt 
øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation" 
(COM(2020)0456),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "EU-budgettet 
som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" (COM(2020)0442),

– der henviser til Kommissionens forslag af 28. maj 2020 til Rådets forordning om 
oprettelse af et EU-genopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid-19-
pandemien (COM(2020)0441),

– der henviser til Kommissionens meddelelser af 17. december 2019 med titlen "Årlig 
strategi for bæredygtig vækst 2021" (COM(2020)0575) og af 18. november 2020 med 
titlen "Varslingsmekanismen 2021" (COM(2020)0745), 

– der henviser til Det Europæiske Finanspolitiske Råds årsrapport af 29. oktober 2019, 
Det Europæiske Finanspolitiske Råds erklæring af 24. marts 2020 om covid-19 og Det 
Europæiske Finanspolitiske Råds vurdering af 1. juli 2020 af den rette finanspolitiske 
kurs for euroområdet i 2021,

– der henviser til den institutionelle aftale af 16. december 2020 om budgetdisciplin, om 
samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye 
egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter9,

– der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske prognose – vinteren 2021 
(Institutionelt dokument nr. 144)10,

– der henviser til Det Europæiske Råds henstillinger af 10.-11. december 2020 om FFR 
og Next Generation EU, covid-19, klimaændringer, sikkerhed og eksterne forbindelser 
(EUCO 22/20),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

7 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11.
8 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1.
9 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0358.
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
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– der henviser til udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed,

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0036/2021),

A. der henviser til, at det europæiske semester spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
koordinere de økonomiske, budgetmæssige og beskæftigelsesmæssige politikker i 
medlemsstaterne, hvilket tjener til at sikre sunde offentlige finanser, forebygge 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer, støtte strukturreformer og fremme 
investeringer, og udgør i øjeblikket den ramme, der anvendes til at vejlede Unionen og 
medlemsstaterne gennem udfordringerne i forbindelse med genopretningen baseret på 
EU's politiske prioriteter; der henviser til, at Unionen siden statsgældskrisen i 2008 er 
blevet meget mere robust med hensyn til krisehåndtering, men der er ved at opstå nye 
udfordringer for den makroøkonomiske stabilitet;

B. der henviser til, at Unionen og medlemsstaterne har forpligtet sig til at overholde de 
traktatfæstede grundlæggende værdier, gennemførelsen af FN's 2030-dagsorden, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og Parisaftalen;

C. der henviser til, at aspekter vedrørende den mulige fremtid for EU's finanspolitiske 
ramme vil blive behandlet i forbindelse med gennemgangen af den makroøkonomiske 
lovgivningsramme i Europa-Parlamentets initiativbetænkning om dette spørgsmål; 
bemærker, at rammen vil blive revideret og bør tilpasses efter resultatet;

D. der henviser til, at de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af den årlige strategi 
for bæredygtig vækst behandles i den dobbelte betænkning med titlen "Det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter 
i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2021";

E. der henviser til, at høje offentlige gældsniveauer kan udgøre en tung byrde for 
kommende generationers skuldre og hæmme genopretningen;

F. der henviser til, at pandemien har ramt alle medlemsstater og skabt et symmetrisk chok, 
men at omfanget af virkningerne, specifikke økonomiske eksponeringer og 
udgangsbetingelser samt opsvingets hastighed og styrke vil variere betydeligt;

G. der henviser til, at gode tider skal anvendes til at gennemføre strukturreformer, navnlig 
foranstaltninger rettet mod at reducere budgetunderskud, statsgæld og misligholdte lån, 
og til at forberede sig på en eventuel fremtidig økonomisk krise eller recession;

H. der henviser til, at kvinder er blevet ramt uforholdsmæssigt hårdt som følge af krisen, 
og at den foreslåede genopretningsreaktion tackler de med covid-19-krisen forbundne 
udfordringer i plejesektoren og de specifikke udfordringer, som kvinder står over for;

I. der henviser til, at medlemsstaterne har truffet betydelige finanspolitiske 
foranstaltninger som reaktion på pandemien (4,2 % af BNP i 2020 og 2,4 % af BNP i 
2021); der henviser til, at outputtet i den europæiske økonomi i 2022 knap vil kunne nå 
op på niveauet før pandemien;

https://www.europarl.europa.eu/committees/da/envi/
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/envi/
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J. der henviser til, at de genopretnings- og resiliensplaner, som medlemsstaterne har 
vedtaget, vil omfatte deres nationale dagsorden for reformer og investeringer, der er 
udformet i overensstemmelse med EU's politiske mål, med fokus på bl.a. den grønne og 
den digitale omstilling;

I. Covid-krise, genopretnings- og resiliensfacilitet, midlertidig tilpasning af semestret

1. bemærker, at det europæiske semester og genopretnings- og resiliensfaciliteten er tæt 
forbundne; bemærker, at vurderingen af genopretnings- og resiliensplanerne vil blive 
foretaget i forhold til de prioriteter, der er fastlagt i faciliteten, og gennemførelsen af de 
relevante landespecifikke henstillinger; opfordrer Kommissionen til at gennemgå 
planerne grundigt for at sikre, at genopretningen skaber europæisk merværdi, forbedrer 
medlemsstaternes langsigtede konkurrenceevne og bæredygtige vækstudsigter og 
vejleder de europæiske økonomier i at tackle udfordringerne og høste fordelene ved den 
grønne og den digitale omstilling, den europæiske søjle for sociale rettigheder og FN's 
mål for bæredygtig udvikling;

2. glæder sig endvidere over den hurtige og intense indledende reaktion på krisen på det 
pengepolitiske og finanspolitiske område på både EU og medlemsstatsniveau samt 
vedtagelsen af den næste FFR og Next Generation EU (NGEU); opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at fremskynde gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, således at finansieringen kan udbetales hurtigt; understreger, at 
klimaomstillingen og den digitale omstilling skal centreres omkring den sociale 
dimension og det indre marked for at opnå succes; insisterer på, at midler og ressourcer 
rettes direkte mod projekter og støttemodtagere, som bruger ressourcerne på en 
ansvarlig og effektiv måde samt mod levedygtige og bæredygtige projekter, der skaber 
den størst mulige effekt; minder om den rolle, som Europa-Parlamentet vil spille i 
dialogen om genopretning og resiliens, der blev etableret ved forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten; minder i den forbindelse om, at Europa-
Parlamentet også gennemgår forbindelsen mellem det europæiske semester og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten;

3. fremhæver, at målet for genopretnings- og resiliensfaciliteten er at gøre 
medlemsstaternes økonomier og samfund mere modstandsdygtige, samtidig med at der 
stræbes efter konkurrencemæssig bæredygtighed, konvergens og sammenhæng i EU; 
understreger, at nationalt ejerskab og gennemsigtighed vil være afgørende elementer for 
en hurtig og vellykket gennemførelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
genopretningsplanerne; anser det derfor for afgørende, at der afholdes debatter i de 
nationale parlamenter, at Kommissionen samarbejder proaktivt med de nationale 
myndigheder og relevante interessenter med henblik på at drøfte udkastene til nationale 
planer på et tidligt tidspunkt og gøre skræddersyede løsninger og specifikke reformer 
mulige;

4. glæder sig over, at medlemsstaterne og EU-institutionerne for at håndtere den hidtil 
usete krise forårsaget af covid-19 etablerede NGEU for at hjælpe genopretningen; 
bemærker derfor, at genopretnings- og resiliensfaciliteten skaber en enestående 
mulighed for at gennemføre de reformer og investeringer, der er nødvendige for, at EU 
kan blive klar til at overkomme de nuværende udfordringer;
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5. mener, at de symmetriske virkninger af covid-19 faktisk har udvidet den 
socioøkonomiske kløft mellem EU's medlemsstater og deres regioner;

6. bemærker endvidere, at eftersom fristerne inden for det europæiske semester og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten overlapper hinanden, vil det være nødvendigt 
midlertidigt at tilpasse tidsfristerne i semesterprocessen med henblik på en ordentlig 
lancering af genopretnings- og resiliensfaciliteten; understreger, at EU's genopretning er 
en enestående mulighed for at yde vejledning til medlemsstaterne om, hvor der er størst 
behov for reformer og investeringer med henblik på at fremskynde overgangen til et 
mere bæredygtigt, modstandsdygtigt og inkluderende EU;

7. støtter Kommissionens vejledning til medlemsstaterne om i deres genopretnings- og 
resiliensplaner at medtage investeringer og reformer på flagskibsområder, som er i 
overensstemmelse med EU's målsætning om retfærdig omstilling på klimaområdet og 
den digitale omstilling;

8. mener, at de fire dimensioner vedrørende social og miljømæssig bæredygtighed, 
produktivitet, retfærdighed og makroøkonomisk stabilitet, som blev præsenteret i den 
årlige strategi for bæredygtig vækst 2020, fortsat bør være de ledende principper for 
medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner; minder om, at Kommissionen for 
at sikre gennemsigtighed vil fremsende de nationale genopretnings- og resiliensplaner, 
som medlemsstaterne har udarbejdet, til både Rådet og Europa-Parlamentet på samme 
tid;

9. understreger, at forordningen om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet 
anerkender, at kvinder har været særligt berørt af covid-19-krisen, idet de udgør 
størstedelen af sundhedspersonalet i hele EU og har skullet afbalancere ulønnet 
omsorgsarbejde med deres arbejdsmæssige forpligtelser;

10. mener, at den midlertidige tilpasning af dette års cyklus ikke kan tilsidesætte det 
europæiske semesters oprindelige formål og funktion og ikke må hæmme dets videre 
udvikling; minder om, at det europæiske semester er en veletableret ramme for EU-
medlemsstaterne til at koordinere deres budget-, økonomi-, social- og 
beskæftigelsespolitikker, og at der efter covid-19-krisen mere end nogensinde vil være 
behov for et fungerende europæisk semester for at koordinere disse politikker i hele Den 
Europæiske Union, men bemærker også, at semestret siden begyndelsen er blevet 
udvidet til bl.a. at omfatte spørgsmål vedrørende den finansielle sektor og beskatning 
samt FN's mål for bæredygtig udvikling i det europæiske semester under behørig 
hensyntagen til verdens befolkning i vores økonomiske politik; bemærker, at EU for 
yderligere at styrke den økonomiske og sociale resiliens skal leve op til principperne i 
den europæiske søjle for sociale rettigheder; minder om, at fremme af stærkere og 
bæredygtig vækst på en bæredygtig måde betyder at fremme ansvarlige finanspolitikker, 
strukturreformer, effektive investeringer samt digital, grøn og retfærdig omstilling; 
opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at finde en passende balance mellem 
fremme af bæredygtige, vækstfremmende offentlige og private investeringer og 
strukturreformer i genopretningsplanerne;

11. mener, at det europæiske semester 2021 giver en fantastisk mulighed for at forbedre det 
nationale ejerskab, eftersom medlemsstaterne er i gang med at udvikle skræddersyede 
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genopretnings- og resiliensplaner for at imødekomme deres forskellige behov; er i 
denne forbindelse overbevist om, at den demokratiske legitimitet skal sikres og i sidste 
ende øges, herunder Europa-Parlamentets rolle i gennemførelsen af faciliteten, som 
fastsat i forordningen om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten; opfordrer 
medlemsstaterne til at opbygge den nødvendige administrative kapacitet og 
overvågningskapacitet, eventuelt ved at anvende instrumentet for teknisk støtte, for at 
give solide garantier for korrekt og effektiv anvendelse af midlerne såvel som en høj 
absorptionskapacitet; minder om, at genopretnings- og resiliensplanerne er underlagt de 
horisontale krav om forsvarlig økonomisk styring og den generelle 
konditionalitetsordning til beskyttelse af Unionens budget;

II. Økonomiske udsigter for EU

12. bemærker med stor bekymring den meget vanskelige situation, som EU's økonomier 
befinder sig i, og at BNP ifølge Kommissionens økonomiske prognose for vinteren 
2021 faldt med en hidtil uset hastighed i både euroområdet og EU som helhed; 
bemærker, at EU's BNP er faldet med 6,3 % (6,8 % i euroområdet) i 2020, og at der 
forventes en økonomisk genopretning på 3,7 % (3,8 % i euroområdet) i 2021;

13. fremhæver, at det hidtil usete økonomiske tilbageslag i 2020 og de foranstaltninger, der 
er truffet som reaktion på pandemien, vil presse EU's gældskvote op på et nyt toppunkt 
på ca. 93,9 % (101,7 % i euroområdet) i 2020 og med en yderligere forventet stigning til 
ca. 94,6 % (102,3 % i euroområdet) i 2021; fremhæver, at der fortsat er en høj grad af 
usikkerhed, og at de økonomiske udsigter i høj grad afhænger af, hvor hurtigt 
pandemien kan overvindes; forstår endvidere, at disse gældsniveauer kan klares ved 
hjælp af tilstrækkelig økonomisk vækst; gentager betydningen af de statsgældens 
bæredygtighed på længere sigt; bemærker, at mange medlemsstater er gået ind i den 
nuværende krise med et svagt finanspolitisk udgangspunkt, som er blevet yderligere 
forværret af pandemien;

14. er bekymret over covid-19-pandemiens betydelige negative indvirkning på EU's 
økonomi, navnlig på små og mellemstore virksomheder (SMV'er), det indre marked og 
dets konkurrenceevne, og understreger betydningen af gennemførelsen af den 
europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale rettigheder og FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling; mener derfor, at koordinering af 
medlemsstaternes foranstaltninger bl.a. er et afgørende redskab til at mindske den 
nævnte negative indvirkning; er af den opfattelse, at euroområdet og EU som helhed, 
såfremt EU ikke kan tilvejebringe en passende reaktion på den aktuelle krise, risikerer 
at sakke yderligere bagud i forhold til opfyldelsen af målene om miljømæssig 
bæredygtighed, konkurrenceevne, produktivitet, retfærdighed og makroøkonomisk 
stabilitet;

15. gentager, at det er vigtigt at sikre lige vilkår på det indre marked, samtidig med at der 
tages hensyn til de fysiske karakteristika, som regioner i EU's øområder, randområder 
og tyndt befolkede områder står over for, og til situationen i EU's mindst udviklede 
regioner, hvilket er en nødvendig forudsætning for at fremme bl.a. den digitale 
omstilling og den grønne og retfærdige omstilling, innovation og fremskyndelse af 
genopretningen og konkurrenceevnen;
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16. opfordrer til bl.a. en bedre gennemførelse af ansvarlige offentlige finanser, socialt 
afbalancerede strukturreformer, som forbedrer de langsigtede udsigter, og effektive 
offentlige og private investeringer af høj kvalitet for at gennemføre den grønne og den 
digitale omstilling;

17. er bekymret over den indvirkning, som foranstaltninger til at inddæmme pandemien har 
på den lave produktivitetsvækst i EU og den markante nedgang i produktivitetsvæksten 
i euroområdet før pandemien; er af den opfattelse, at der bør forfølges en afbalanceret 
strategi til at fremme bæredygtig vækst og et investeringsvenligt miljø, samtidig med at 
den finanspolitiske holdbarhed forbedres; understreger, at der bør lægges særlig vægt på 
fremtidsorienterede investeringer og politikker, navnlig i de medlemsstater, som har 
finanspolitisk råderum til at investere med henblik på at fremme bæredygtig og inklusiv 
vækst;

18. glæder sig over den europæiske grønne pagt som EU's nye strategi for bæredygtig 
vækst, der samler fire dimensioner: miljø, produktivitet, stabilitet og retfærdighed, og 
som er blevet muliggjort af digitale og grønne teknologier, et innovativt 
industrigrundlag og strategisk autonomi;

III. Ansvarlige og holdbare finanspolitikker

19. bemærker, at Den Økonomiske og Monetære Union, selv om der er nye udfordringer 
med hensyn til makroøkonomisk stabilitet, er langt bedre i stand til at håndtere kriser, 
end den var under den finansielle og økonomiske krise i 2008; er overbevist om, at 
fremme af en robust og varig økonomisk genopretning i overensstemmelse med EU's 
politiske målsætninger, som er centrerede omkring den grønne, retfærdige og digitale 
omstilling, er en af de vigtigste umiddelbare prioriteter; bemærker, at midlerne til at 
overvinde den nuværende krise er af en karakter, som kræver – så længe det er 
nødvendigt –  en ekspansiv finanspolitik;

20. påpeger, at de medlemsstater, der havde finanspolitiske stødpuder, var i stand til at 
mobilisere finanspolitiske stimulanspakker i et meget hurtigere tempo og uden dermed 
forbundne låneomkostninger, hvilket bidrog til at afbøde pandemiens negative 
socioøkonomiske virkninger; gentager, at genopbygningen af finanspolitiske stødpuder 
med tiden på en socialt ansvarlig måde vil være vigtig for forberedelsen til fremtidige 
kriser; opfordrer imidlertid indtrængende medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet til 
ikke at gentage fortidens fejltagelser i forbindelse med reaktionen på den økonomiske 
krise; deler Det Europæiske Finanspolitiske Råds synspunkt om, at en hurtig omlægning 
af den finanspolitiske kurs ikke kan tilrådes med henblik på genopretningen;

21. bemærker, at Kommissionen har til hensigt at fremsætte henstillinger vedrørende 
medlemsstaternes budgetsituation i 2021 som foreskrevet i stabilitets- og vækstpagten. 
gør opmærksom på, at rammerne for økonomisk styring også bør tage den nuværende 
økonomiske situation i betragtning og være i tråd med EU's politiske prioriteter, 
samtidig med at der sker en forbedring af overholdelsen af de finanspolitiske regler, 
som bør være enkle, klare og praktiske, og som vil blive gennemgået og, afhængigt af 
resultatet heraf, tilpasset; opfordrer til en mere pragmatisk tilgang og understreger 
behovet for at sikre, at rammen er strengere i gode økonomiske tider og mere fleksibel i 
dårlige økonomiske tider;
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22. fremhæver med forbehold af resultatet af drøftelserne om reformen af stabilitets- og 
vækstpagten, at EU's nuværende finanspolitiske og budgetmæssige regler giver den 
fleksibilitet, der er nødvendig i krisetider, gennem aktiveringen af den generelle 
undtagelsesklausul i stabilitets- og vækstpagten og giver alle medlemsstater mulighed 
for at vedtage den finanspolitiske kurs, der er nødvendig for at beskytte EU's 
økonomier, hvilket dermed viser en ekstraordinær kontracyklisk effekt;

23. forventer, at den generelle undtagelsesklausul vil være aktiveret, så længe den 
underliggende begrundelse for aktiveringen foreligger, med henblik på at støtte 
medlemsstaternes bestræbelser på at komme på fode igen efter pandemikrisen og styrke 
deres konkurrenceevne og økonomiske og sociale modstandsdygtighed; opfordrer 
Kommissionen til i foråret 2021 at udstede retningslinjer for vejen frem og skabe større 
klarhed om den forventede tidsplan for en deaktivering af den generelle 
undtagelsesklausul;

24. understreger med forbehold af resultatet af fremtidige drøftelser om reformen af 
stabilitets- og vækstpagten, at alle medlemsstater på nuværende tidspunkt er forpligtet 
til at overholde stabilitets- og vækstpagten; anerkender, at den generelle 
undtagelsesklausul hverken suspenderer procedurerne i stabilitets- og vækstpagten eller 
EU's finanspolitiske regler; minder om, at den generelle undtagelsesklausul giver 
medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at afvige fra tilpasningsstien i retning af den 
mellemfristede budgetmålsætning, forudsat at dette ikke bringer den finanspolitiske 
holdbarhed på mellemlang sigt i fare;

25. opfordrer Kommissionen til at handle beslutsomt for at bekæmpe skattesvig, 
skatteundgåelse og skatteunddragelse samt hvidvask af penge, som dræner potentielle 
ressourcer fra de nationale budgetter og hæmmer regeringernes kapacitet til at handle 
bl.a. med henblik på genopretning efter covid-19-pandemien;

26. bemærker, at Kommissionen inden udgangen af april 2021 har til hensigt at foretage 
dybdegående undersøgelser, hvori der gøres status over ubalancerne i udvalgte 
medlemsstater; bemærker endvidere, at en række af de eksisterende makroøkonomiske 
ubalancer forværres af covid-19-krisen; 

27. minder om det presserende behov for at færdiggøre og styrke Den Økonomiske og 
Monetære Unions arkitektur ved at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen 
med henblik på at beskytte borgerne og mindske presset på de offentlige finanser i 
forbindelse med eksterne chok, således at sociale og økonomiske ubalancer kan 
overvindes;

IV. Vækstfremmende, afbalancerede og holdbare strukturreformer

28. er klar over, at covid-19-krisen ikke kan løses alene ved hjælp af den aktuelle 
finanspolitiske kurs; understreger derfor betydningen af at gennemføre dybtgående, 
vækstfremmende, afbalancerede, holdbare og socialt retfærdige og skræddersyede 
strukturreformer med henblik på bl.a. at skabe varig og socialt inklusiv vækst og 
beskæftigelse, som kan støtte genopretningen effektivt og støtte den digitale omstilling 
og den grønne omstilling, beskæftigelse af høj kvalitet, fattigdomsbekæmpelse og FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling og kan styrke konkurrenceevnen og det indre 
marked, øge konvergensen og skabe stærkere og varig vækst i Unionen og 
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medlemsstaterne; påpeger, at navnlig det langsigtede vækstpotentiale for 
medlemsstaternes økonomier kun kan styrkes ved hjælp af strukturelle forbedringer; 
bemærker imidlertid, at effektiviteten og successen af tilpasningen af medlemsstaternes 
politiske foranstaltninger vil afhænge af gennemgangen af stabilitets- og vækstpagten 
og, afhængigt af resultatet heraf, af tilpasningen af den samt medlemsstaternes øgede 
ejerskab af gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger;

29. opfordrer Kommissionen til at indlede arbejdet med at skabe en klimaindikator, der skal 
vurdere forskellene mellem strukturen i medlemsstaternes budgetter og et scenario, hvor 
de enkelte nationale budgetter er i overensstemmelse med Parisaftalen; understreger 
behovet for, at denne indikator skal give medlemsstaterne oplysninger om deres forløb 
inden for rammerne af Parisaftalen for at sikre, at Europa er i stand til at blive det første 
klimaneutrale kontinent inden 2050; forventer, at klimaindikatoren bliver en reference 
for EU's forskellige politikker og dermed også anvendes som rettesnor for det 
europæiske semester, uden at dets oprindelige formål udvandes;

30. mener, at udviklingen af digitale færdigheder er en forudsætning for at sikre, at alle 
europæere kan deltage i samfundet og høste fordelene ved den digitale omstilling; 
påpeger, at dette kræver reformer inden for uddannelsesområdet, færdigheder og 
livslang læring for at dirigere et arbejdsmarked under omstilling og for at udvikle og 
muliggøre vigtige digitale teknologier samt opbygge Europas digitale fremtid; påpeger 
endvidere, at lige tværgående adgang til digital infrastruktur, digitalt udstyr og digitale 
færdigheder bør støttes for at undgå, at der opstår en digital kløft;

31. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til, samtidig med at de respekterer den 
finanspolitiske holdbarhed og sunde budgetregler, at skabe en lovramme, herunder 
investeringsregler eller andre passende mekanismer, som er forudsigelige og støtter 
offentlige og private investeringer i overensstemmelse med EU's langsigtede mål, 
samtidig med at medlemsstaternes evne til at reagere på fremtidige kriser sikres;

32. noterer sig, at Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til inden for rammerne af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten at forelægge deres nationale reformprogrammer 
og deres genopretnings- og resiliensplaner i et enkelt integreret dokument; 

33. fremhæver, at genopretnings- og resiliensfaciliteten, der yder finansiel støtte, kan være 
en enestående mulighed for at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere de udfordringer, 
som blev udpeget inden for rammerne af det europæiske semester;

34. minder om, at socialt afbalancerede og vækstfremmende strukturreformer ikke altid 
kræver finanspolitisk råderum, men snarere politiske, lovgivningsmæssige og 
administrative bestræbelser;

35. fremhæver, at det vil kræve konstant overvågning og årvågenhed, og at 
medlemsstaterne bør sætte ind mod ubalancer under opbygning gennem reformer, der 
øger den økonomiske og samfundsmæssige modstandsdygtighed og fremmer den 
digitale omstilling, den grønne omstilling og den retfærdige omstilling; glæder sig over, 
at Kommissionen fortsat vil overvåge medlemsstaternes gennemførelse af de reformer, 
der blev foreslået i de foregående års landespecifikke henstillinger; mener, at denne 
proces bør tage hensyn til de økonomiske og sociale perspektiver for medlemsstaterne;
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V. Investeringer

36. understreger, at EU står over for den hidtil usete udfordring med at afbøde de 
økonomiske konsekvenser af pandemien under hensyntagen til EU's strategier med sigte 
på at opnå en vedvarende indvirkning på medlemsstaternes modstandsdygtighed, og 
mener, at den økonomiske genopretning bør gennemføres ved at styrke det indre 
marked, forskning og innovation og i overensstemmelse med den europæiske grønne 
pagt, FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og konkurrenceevnen og samtidig lette SMV'ernes situation 
og forbedre deres adgang til privat kapital; er overbevist om, at dette kræver et både 
øget niveau af økonomisk, socialt, miljømæssigt og digitalt levedygtige investeringer på 
lang sigt og øget konvergens og samhørighed i EU og medlemsstaterne;

37. understreger manglen på investeringer, eftersom prognoserne viser, at der er behov for 
en stigning i investeringerne; fremhæver, at de offentlige investeringer er begrænsede, 
idet de udgør en knap ressource, som hovedsagelig finansieres af skatteyderne; påpeger, 
at størrelsen på investeringskløften også kræver betragtelige private og offentlige 
investeringer, der skaber en tilstrækkelig infrastruktur, og et forudsigeligt og favorabelt 
erhvervsmiljø, som fremmer sådanne investeringer;

38. understreger, at medlemsstaterne bør fokusere på målrettede, bæredygtige offentlige og 
private investeringer i fremtidssikret infrastruktur og andre områder, der yderligere 
styrker det indre marked, omstillingen til et renere, socialt inklusivt, bæredygtigt og 
digitalt samfund og øger EU's konkurrenceevne og strategiske autonomi; er derfor af 
den opfattelse, at grænseoverskridende og multinationale projekter skal prioriteres;

39. understreger behovet for at vedtage investeringsvenlige politikker, mindske den 
administrative byrde og sikre lige vilkår, navnlig for SMV'er, som udgør rygraden i 
EU's økonomi og jobskabelse; mener, at alt dette både vil fremme økonomisk 
genopretning og skabe gunstige betingelser for langsigtet vækst;

VI. Et mere demokratisk europæisk semester

40. fremhæver betydningen af en fuld forhandling og en passende inddragelse af de 
nationale parlamenter og Europa-Parlamentet i processen med det europæiske semester; 
gentager sin opfordring til at styrke Europa-Parlamentets demokratiske rolle i rammen 
for økonomisk styring og opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage behørigt hensyn 
til de beslutninger, parlamenterne vedtager; opfordrer Kommissionen til at holde både 
Europa-Parlamentet og Rådet, som er lovgiverne, lige godt informeret om alle aspekter 
vedrørende anvendelsen af EU's ramme for økonomisk styring, herunder på 
forberedende stadier;

41. efterlyser en engageret koordinering med arbejdsmarkedets parter og andre relevante 
interessenter på både nationalt og europæisk plan med henblik på at styrke den 
demokratiske ansvarlighed og gennemsigtighed;

42. fremhæver den vigtige rolle, som Økonomi- og Valutaudvalget spiller med hensyn til at 
træffe foranstaltninger, som sigter mod at forbedre ansvarligheden over for Europa-
Parlamentet, da de hidtidige erfaringer med anvendelsen af det europæiske semester har 
vist, at den nuværende ansvarsfordeling kan styrkes med henblik på at forbedre dets 
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legitimitet og effektivitet;

43. minder om, at det europæiske semester er en blandet øvelse, der består af de såkaldte 
nationale og europæiske semestre i løbet af året; minder om vigtigheden af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

°

° °

44. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Da en særskilt initiativbetænkning omhandler den mulige fremtid for EU's finanspolitiske 
ramme, og eftersom beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af den årlige strategi for 
bæredygtig vækst behandles i den dobbelte EMPL-betænkning, vil denne ECON-betænkning 
om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig strategi for 
bæredygtig vækst 2021 ikke omfatte disse spørgsmål. I ECON-betænkningen ønsker 
ordføreren at fokusere på emner, der specifikt henhører under ECON's kompetenceområde. 

I sin meddelelse om den årlige strategi for bæredygtig vækst 2021 forklarer Kommissionen, 
hvordan det europæiske semester og genopretnings- og resiliensfaciliteten er indbyrdes 
forbundne, og at fristerne i det europæiske semester og genopretnings- og resiliensfaciliteten 
vil overlappe, hvilket kræver en midlertidig justering af semestrets tidsfrister for at kunne 
lancere genopretnings- og resiliensfaciliteten korrekt.

Ordføreren accepterer denne ændring, eftersom covid-19-pandemien har kastet verden ud i en 
pludselig og dyb recession, og der er behov for en stærk, koordineret og innovativ reaktion, 
og genopretnings- og resiliensfaciliteten er nøglen hertil. Ikke desto mindre er ordføreren af 
den opfattelse, at den midlertidige tilpasning af dette års semestercyklus ikke kan tilsidesætte 
det europæiske semesters oprindelige formål og funktion, som er at fungere som en ramme 
for EU's medlemsstater til at koordinere deres budgetmæssige og økonomiske politikker i hele 
Den Europæiske Union.

Da pandemien vil have en negativ indvirkning på EU's økonomi, navnlig for SMV'er, det 
indre marked og dets konkurrenceevne, vil der være behov for betydelige strukturreformer og 
offentlige og private investeringer af høj kvalitet for at overvinde denne krise. 
Medlemsstaterne kan anvende den finanspolitiske fleksibilitet til at støtte deres økonomier, da 
den generelle undtagelsesklausul aktiveres, men medlemsstaterne er stadig forpligtet til at 
overholde stabilitets- og vækstpagten og skal fortsat huske på målet om finansiel 
bæredygtighed på mellemlang sigt.



RR\1226184DA.docx 15/36 PE663.043v04-00

DA

26.2.2021

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET
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om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig strategi for 
bæredygtig vækst 2021
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Ordfører for udtalelse (*): Margarida Marques

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57
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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over de samlede vurderinger af den årlige strategi for bæredygtig vækst 
2021, strategiens øgede fokus på den sociale og miljømæssige dimension og fremme af 
reformer og investeringer til støtte for en robust genopretning og øget 
modstandsdygtighed over for fremtidige kriser, og samtidig dens fokus på vigtigheden 
af at kombinere krisestyring med de ændrede aspirationer i forbindelse med den grønne 
og den digitale omstilling; understreger, at covid-19-krisen med stigende arbejdsløshed, 
øget risiko for fattigdom, store tab af husstandes og SMV'ers indkomst, social 
udstødelse og voksende forskelle mellem medlemsstaterne har en indvirkning på 
indholdet af reformer, genopretning og modstandsdygtighed, og fremhæver det 
portugisiske formandskabs fokus på at udvide og styrke den europæiske sociale model 
som et værdifuldt bidrag i denne henseende til langsigtet genopretning og 
konkurrenceevne i EU, der lever op til den europæiske søjle for sociale rettigheder og 
styrker EU's åbne strategiske autonomi;

2. anerkender den hidtil usete europæiske genopretningsplan (den flerårige finansielle 
ramme (FFR) og Next Generation EU (NGEU)) på 1,8 billioner EUR for at kompensere 
for krisens konsekvenser og påpeger, at håndtering af pandemien er en forudsætning for 
genopretningen, navnlig ved at fremskynde den koordinerede distribution af og rettidig 
adgang til vacciner for alle medlemsstater og alle mennesker; er bekymret over, at 
nedgangen i EU's BNP baseret på Kommissionens økonomiske prognoser (-6,3 % af 
EU's BNP i 2020 og +3,7 % i 2021) sammen med forlængelsen af nedlukningen i 
alvorlig grad vil reducere mange medlemsstaters finanspolitiske råderum på kort og 
mellemlang sigt og dermed underminere deres evne til at tackle presserende politiske 
udfordringer;

3. er i denne forbindelse bekymret over de mulige langsigtede virkninger for det indre 
markeds integritet af udvidelsen af undtagelsen til statsstøttereglerne under den 
igangværende krise for medlemsstater med begrænsede offentlige midler og begrænset 
finanspolitisk kapacitet og understreger betydningen af at bevare lige vilkår på det indre 
marked og styrke den økonomiske og sociale samhørighed mellem EU's regioner;

4. fraråder alvorlige forsinkelser i gennemførelsen af EU's programmer og fonde, navnlig 
dem, der er under delt forvaltning, i perioden 2014-2020; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af disse programmer for ikke at 
bringe den rettidige lancering af de nye EU-programmer under FFR for 2021-2027 samt 
dem, der finansieres af det europæiske genopretningsinstrument, i fare, idet der navnlig 
tages hensyn til den stramme tidsplan for gennemførelsen heraf;

5. mener, at aftalerne om FFR, NGEU, afgørelsen om egne indtægter, genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og forordningen om retsstatsprincippet udgør et afgørende 
udgangspunkt for de innovative, bæredygtige og socialt retfærdige politikker, reformer 
og investeringer, der er nødvendige for at tackle eksisterende og uventede eller 
uforudsigelige udfordringer; er overbevist om, at denne nye fælles udstedelse af 
obligationer på EU-plan, der er nødvendig på grund af den sundhedsmæssige, 
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økonomiske og sociale krise, og som har til formål at sikre bæredygtig vækst, skaber 
værdi ved at gensidiggøre den udestående kreditvurdering af EU-budgettet baseret på 
dets system for egne indtægter og er afgørende for gennemførelsen af europæiske 
prioriteter og for at støtte investeringer og reformer og udgør en økonomisk stimulus for 
en bæredygtig og retfærdig genopretning i EU; fremhæver i denne forbindelse 
betydningen af at udbetale de midler, der er genereret af Kommissionens låntagning på 
kapitalmarkederne gennem programmer og instrumenter i EU-budgettet;

6. understreger, at NGEU, og navnlig genopretnings- og resiliensfaciliteten, ændrer 
rammerne for det europæiske semester og sammen med mekanismen for retfærdig 
omstilling, REACT-EU, InvestEU, RescEU, udvikling af landdistrikter og udstedelsen 
af grønne obligationer vil være et eksempel på, hvordan EU's strategiske retningslinjer 
og finansielle slagkraft kan synkroniseres med nationale behov, prioriteter og 
gennemførelseskapaciteter; påpeger betydningen af EU's prioriteter og programmer – 
f.eks. for investeringer, beskæftigelse, uddannelse og efteruddannelse, digitale 
infrastrukturer og færdigheder, kultur, social omsorg og sundhed – for en vellykket 
genopretning og for fremme af bæredygtig vækst og jobskabelse, samtidig med at den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU fremmes, og påpeger endvidere 
behovet for at sikre sammenhæng og komplementaritet med rammerne for det 
europæiske semester og genopretnings- og resiliensplanerne; understreger i denne 
forbindelse behovet for synergier mellem genopretnings- og resiliensplanerne og 
partnerskabsaftalerne under FFR 2021-2027 og opfordrer medlemsstaterne til at 
forelægge deres respektive forslag uden unødig forsinkelse;

7. understreger, at Europa-Parlamentet bør inddrages bedre i processen med det 
europæiske semester, herunder de landespecifikke henstillinger, for at sikre demokratisk 
legitimitet samt tilsyn med og kontrol af anvendelsen af midlerne fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som i sidste ende sikres af EU-budgettet, f.eks. gennem dialogen om 
genopretning og modstandsdygtighed; understreger den centrale rolle, som lokale og 
regionale aktører, SMV'er, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og 
andre relevante interessenter spiller, når de er aktivt involveret i udviklingen af 
medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner med henblik på at stimulere 
bæredygtig vækst og dermed sikre en retfærdig omstilling, samtidig med at der sikres 
arbejdspladser i hele EU; opfordrer Kommissionen til at sikre en reel offentlig høring af 
interessenter, samtidig med at den nøje overvåger medlemsstaternes statusrapporter om 
gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne og sikrer strategiske og 
ansvarlige udgifter, der ikke træder i stedet for tilbagevendende nationale 
budgetudgifter, som er effektive og virkningsfulde for både økonomien og borgerne;

8. opfordrer Kommissionen til at sikre, at de eksisterende resultattavler og oversigter 
suppleres med relevante indikatorer, der bedre afspejler virkningen af EU-budgettet, 
herunder sociale, kønsrelaterede, makroøkonomiske og miljømæssige virkninger;

9. understreger det presserende behov for, at genopretnings- og resiliensplanerne leverer 
offentlige goder, såsom pandemiforebyggelse, samt bidrager til gennemførelsen af de 
seks søjler i genopretnings- og resiliensfaciliteten (herunder økonomisk 
konkurrenceevne og iværksætteri, social og territorial samhørighed og 
ungdomspolitikker), den europæiske søjle for sociale rettigheder, EU's klima- og 
biodiversitetsmål, Parisaftalen, FN's mål for bæredygtig udvikling, den europæiske 
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grønne pagt og den digitale og grønne omstilling samt strategien for ligestilling mellem 
kønnene og bidrager til de europæiske økonomiers og de offentlige finansers 
langsigtede modstandsdygtighed gennem reformer; fremhæver behovet for at forbedre 
de offentlige institutioners modstandsdygtighed med henblik på at sikre 
forvaltningernes og de offentlige tjenesters fortsatte funktion under ekstraordinære 
omstændigheder;

10. understreger, at en social sporingsmetode – der skal udvikles til genopretnings- og 
resiliensfaciliteten – kan spille en central rolle i at forbedre det europæiske semester ved 
bedre at medtage sociale og miljømæssige udfordringer på lige fod med finanspolitisk 
koordinering ved f.eks. at lægge større vægt på aggressiv skatteplanlægning, 
fattigdomsbekæmpelse, ligestilling mellem kønnene, social retfærdighed, social 
samhørighed og opadgående konvergens;

11. fremhæver, at kvinder samt sårbare og marginaliserede grupper er blevet 
uforholdsmæssigt hårdt ramt af covid-19-pandemien og dens økonomiske og sociale 
konsekvenser, idet de udgør størstedelen af arbejdstagerne i plejesektoren og andre 
sektorer, der er særlig hårdt ramt af arbejdsløshed og nedlukning, samtidig med at de 
også er ofre for den kraftige stigning i vold i hjemmet og kønsbaseret vold; minder om, 
at forskellen i beskæftigelsesfrekvens, den kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel fortsat er ekstremt høj; understreger, at processen med det 
europæiske semester og genopretnings- og resiliensfaciliteten bør bidrage til at tackle 
disse uligheder; opfordrer til at styrke ligestillingen mellem kønnene gennem 
integrering af kønsaspektet i alle EU's aktiviteter, politikker og programmer, og til, at 
Kommissionen fremskynder indførelsen af en effektiv, gennemsigtig, omfattende, 
resultatorienteret og resultatbaseret metode for alle EU-programmer;

12. gentager, at det haster med at øge og diversificere EU-budgettets indtægtskilder i 
overensstemmelse med den køreplan, der er integreret i den interinstitutionelle aftale, og 
med at knytte egne indtægter mere effektivt sammen med de politiske mål, navnlig ved 
at skabe miljømæssige incitamenter gennem øget effektivitet af beskatningen af mobile 
selskabsskattegrundlag; minder om, at finansieringen af NGEU, navnlig af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, afhænger af medlemsstaternes hurtige ratificering 
af afgørelsen om egne indtægter, og opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at ratificere 
den uden yderligere forsinkelser; understreger, at EU-budgettet og de nationale 
budgetter påvirkes negativt af skatteunddragelse, og at der er behov for en samlet 
tilgang til bekæmpelse af skattesvig, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning 
samt aggressiv skattekonkurrence; opfordrer derfor til en årlig undersøgelse af det 
europæiske skattegab, herunder en liste over skadelige skattepraksisser og virkningerne 
af skatteunddragelse;

13. opfordrer Kommissionen til, således som det er blevet vedtaget af medlovgiverne, fuldt 
ud og utvetydigt at anvende forordningen om retsstatsprincippet, som har til formål at 
beskytte Unionens finansielle interesser; understreger Kommissionens rolle som 
traktaternes vogter.



RR\1226184DA.docx 19/36 PE663.043v04-00

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 25.2.2021

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

33
6
1

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, 
Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta 
Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, 
Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, 
Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia 
Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Damian Boeselager



PE663.043v04-00 20/36 RR\1226184DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

33 +
NI Mislav Kolakušić

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

6 -
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI Ioannis Lagos

1 0
ID Valentino Grant

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller



RR\1226184DA.docx 21/36 PE663.043v04-00

DA

25.2.2021

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED

til Økonomi- og Valutaudvalget

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig strategi for 
bæredygtig vækst 2021
(2021/2004(INI))

Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at tab af biodiversitet, klimaændringer, forurening og tab af naturkapital 
hænger tæt sammen med økonomiske aktiviteter og økonomisk vækst;

1. glæder sig meget over, at den årlige strategi for bæredygtig vækst 2021 bekræfter, at 
processen med det europæiske semester omlægges for at sætte bæredygtighed, sundhed 
og borgernes velfærd i centrum for de økonomiske og sociale politikker; er enig i 
Kommissionens synspunkt i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2020 om, at 
økonomisk vækst ikke er et mål i sig selv, men at vi gennem bæredygtig udvikling bør 
kunne sikre velstand og velfærd for alle under fuld hensyntagen til klodens begrænsede 
ressourcer; gentager den afgørende rolle, som innovation, teknologiske fremskridt, 
uddannelse og udvikling af menneskelig kapital spiller for opfyldelsen af disse 
prioriteter; understreger, at makroøkonomisk stabilitet, miljømæssig bæredygtighed, 
modstandsdygtighed, produktivitet og social retfærdighed er centrale elementer i det 
overordnede mål om "konkurrencedygtig bæredygtighed", der forfølges med det 
europæiske semester;

2. glæder sig endvidere over medtagelsen af målene for bæredygtig udvikling i processen 
med det europæiske semester og det faktum, at 2020-cyklussen omfattede et særligt 
kapitel om rapportering om miljømæssig bæredygtighed og om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod opfyldelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling; er 
bekymret over, at flere af Europas miljøfodaftryk overskrider planetens grænser; 
opfordrer Kommissionen til at anlægge den samme tilgang i 2021-cyklussen som et 
supplement til vurderingen af, hvordan genopretnings- og resiliensplanerne kan bidrage 
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til den grønne omstilling;

3. påpeger, at den nuværende pandemi understreger nødvendigheden af, at det europæiske 
semester fungerer som en befordrende ramme for, at medlemsstaterne til enhver tid kan 
styrke de offentlige sundhedssystemer for at sikre tilgængelige og retfærdige 
sundhedsydelser af høj kvalitet for alle;

4. understreger, at tilpasningen af semesterprocessen til EU's langsigtede klima- og 
miljømål skal fremskyndes i overensstemmelse med Kommissionens forpligtelser i 
henhold til den grønne pagt, Parisaftalen og den nye globale aftale for perioden efter 
2020 i henhold til konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD); 
understreger, at koordineringen af medlemsstaternes makroøkonomiske og 
socioøkonomiske politikker og finanspolitikker bl.a. er et vigtigt redskab til at 
virkeliggøre den europæiske grønne pagt; fremhæver det potentiale, som 
semesterprocessen rummer som et værktøj til at gøre fremskridt i retning af målene i 
den europæiske grønne pagt og opfylde Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen 
og verdensmålene;

5. understreger betydningen af sammenhæng mellem medlemsstaternes økonomiske 
politik og budgetpolitik og de europæiske ambitioner og offentlige politikker; 
fremhæver, at Unionens genopretning efter covid-19-krisen rummer en unik mulighed 
for at sætte skub i omstillingen til klimaneutralitet og øge modstandsdygtigheden i 
strategiske sektorer; understreger, at reformer, der gennemføres i forbindelse med 
semesterprocessen, bør fremme omdirigering af offentlige og private investeringer i 
retning af klima- og miljøforanstaltninger for at befordre en grøn og retfærdig 
omstilling og i retning af tiltag, der styrker sundhedsplejens og sundhedssystemernes 
resiliens i hele Unionen;

6. fremhæver, at robuste sociale systemer er afgørende i kampen mod klimakrisen, da de 
er en katalysator for udformningen af en socialt retfærdig omstilling til en klimaneutral 
fremtid;

7. understreger, at en bæredygtig finanspolitik er afgørende for at sikre en holdbar 
finansieringsmodel for den europæiske grønne pagt;

8. understreger, at det i betragtning af visse medlemsstaters høje offentlige gæld og store 
udfordringer med hensyn til bæredygtighed er vigtigt at sikre, at der på behørig vis tages 
hånd om de makroøkonomiske ubalancer på kort sigt for at afbøde krisens 
socioøkonomiske konsekvenser, beskytte arbejdstagerne, opretholde beskæftigelsen og 
lette jobskifte i retning af den grønne og digitale økonomi;

9. opfordrer Kommissionen til at udvide den nuværende semesterproces med henblik på at 
indfri sit politiske tilsagn om at gøre den til et forvaltningsredskab, der bidrager til 
opfyldelsen af målene i den europæiske grønne pagt og verdensmålene; understreger 
derfor behovet for uden at svække overvågningsprocessen i det europæiske semester 
yderligere at integrere Unionens klima- og miljømål, herunder biodiversitetsrelaterede 
og sociale mål, på en mere omfattende måde for at forsyne medlemsstaterne med 
analyser og indikatorer ud over de økonomiske indikatorer og dermed bedre afspejle de 
aktuelle udfordringer, som medlemsstaterne står over for med hensyn til at reducere 
deres økologiske fodaftryk og gøre processen til en drivkraft for forandring i retning af 
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bæredygtig velfærd for alle i Europa;

10. understreger, at det europæiske semester bør støtte Unionens bestræbelser på at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050; opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere forskellen 
mellem strukturen i medlemsstaters budgetter og et scenarie, der er i overensstemmelse 
med Parisaftalen, for deres respektive nationale budgetter og dermed gøre det muligt at 
fremsætte henstillinger om medlemsstaternes klimagæld og om reduktion af deres 
klimainvesteringskløft i forbindelse med Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2050;

11. understreger, at pandemien har ramt alle medlemsstaterne, men at der er forskel på 
omfanget af dens indvirkning, specifikke eksponeringer og på, hvor hurtigt 
genopretningen vil blive en realitet; mener, at processen med det europæiske semester 
bør tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for medlemsstaterne under 
pandemien; anerkender pandemiens betydelige indvirkning på de socioøkonomiske og 
folkesundhedsmæssige mål, der er fastlagt i traktaterne og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder; opfordrer til, at det europæiske semester også fokuserer på social 
retfærdighed og støtte til dem, der er hårdest ramt af sundhedskrisen; bemærker, at der 
ved prioritering af den grønne og digitale omstilling og makroøkonomisk 
bæredygtighed også bør tages hånd om sociale aspekter, hvor der under pandemien ikke 
er gjort fremskridt med samme hastighed som tidligere;

12. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en opgørelse over alle miljøskadelige 
subsidier, bl.a. i form af skatterabatter, som stadig findes på nationalt plan og hæmmer 
gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, og til i forbindelse med det europæiske 
semester at føre tilsyn med, at de udfases hurtigst muligt og senest i 2025; gentager sin 
opfordring til en omlægning af skattesystemerne i retning af øget anvendelse af 
miljøbeskatning;

13. opfordrer til, at semestret omarbejdes under hensyntagen til den økonomiske og 
sundhedsmæssige situation, som covid-19-pandemien har medført, og til One Health-
modellen, og at det tilpasses genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er det centrale 
EU-instrument til genopretning; bemærker, at genopretnings- og resiliensplanerne vil 
blive vurderet på grundlag af de relevante landespecifikke udfordringer og prioriterede 
mål, der udpeges i forbindelse med det europæiske semester, navnlig dem der har 
betydning for at gøre sundhedsplejen og sundhedssystemerne mere modstandsdygtige 
og opfylde Unionens klima- og miljømål, navnlig omstillingen i retning af at nå EU's 
ajourførte klimamål for 2030 og opfylde målet om, at Unionen skal være klimaneutral 
senest i 2050 i overensstemmelse med den foreslåede europæiske klimalov;

14. understreger, at EU's genopretning er en enestående mulighed for at genopbygge et 
stærkere EU ved at yde vejledning til medlemsstaterne om, hvor der er størst behov for 
reformer og investeringer for at fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt, 
modstandsdygtigt og inklusivt EU, hvor ingen lades i stikken; opfordrer i den henseende 
Kommissionen til at sikre, at genopretnings- og resiliensplanerne bidrager effektivt til at 
overvinde udfordringerne i de relevante landespecifikke henstillinger på området for 
grøn omstilling, herunder tiltag inden for cirkulær økonomi; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at arbejde sammen om at udarbejde strategier for udfasning af 
alle skadelige, direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer så tidligt som 
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muligt og senest i 2025;

15. minder om, at mindst 37 % af udgifterne i hver national genopretnings- og resiliensplan 
bør afsættes til klimaindsatsen, og at reformer og investeringer, der indgår i de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner, skal overholde princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" som defineret i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852; opfordrer til størst mulig 
gennemsigtighed i denne vurdering; understreger i denne henseende, at 
klassificeringsforordningen bør anvendes som en vejledende reference; beklager, at der 
ikke er truffet aftale om et specifikt udgiftsmål for biodiversitet under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten; minder om, at 7,5 % af Unionens budget og udgifterne til Next 
Generation EU bør afsættes til biodiversitetsmål fra 2024, og at det tilsvarende tal er 
10 % fra 2026; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge investeringerne i 
bevaring og genopretning af biodiversiteten;

16. mener, at kerneprincipperne i en cirkulær økonomi bør være et centralt element i enhver 
europæisk og national industripolitik og i de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne fremlægger;

17. understreger behovet for, at der bl.a. gennem det europæiske semester løbende føres tæt 
kontrol med gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner og de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, og at denne kontrol omfatter såvel 
tilpasningen af dem til prioriteringerne for vækststrategien i den grønne pagt som 
gennemsigtighed og integritet i det offentlige forbrug;

18. understreger, at det i FN's Miljøprograms rapport om emissionskløften fra 20201 
fremhæves, at de offentlige udgifter i forbindelse med covid-19-krisen indtil videre først 
og fremmest har understøttet det globale status quo med produktion præget af høje 
kulstofemissioner, og at støtten i stedet bør fokuseres på nulemissionsteknologier, idet 
der gøres op med subsidier til fossile brændstoffer ved hjælp af finanspolitiske reformer 
og skrues op for naturbaserede løsninger, navnlig beskyttelse og genopretning af 
økosystemer;

19. støtter Kommissionens vejledning til medlemsstaterne om i deres genopretningsplaner 
at medtage investeringer og reformer på flagskibsområder under den grønne omstilling, 
som er i overensstemmelse med EU's forhøjede klimamål for 2030 og målet om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 – navnlig ved at øge investeringer i vedvarende energi, 
renovering, bæredygtig mobilitet, den cirkulære økonomi og biodiversitet – i 
betragtning af deres potentiale til at skabe beskæftigelse og bæredygtig vækst for at 
sikre EU's konkurrenceevne på lang sigt og øge vores økonomiers og samfunds 
modstandsdygtighed;

20. opfordrer medlemsstaterne til at investere i aktiviteter, der effektivt bidrager til at styrke 
sundhedsplejens og sundhedssystemernes resiliens som forberedelse til fremtidige 
pandemier, og i genoprettelse af økosystemer og deres økosystemtjenester for at tackle 
den dobbelte krise med tab af biodiversitet og global opvarmning gennem naturbaserede 
løsninger; understreger, at disse flagskibsinitiativer kun vil blive vellykkede, hvis de 
medvirker til at afbøde sociale og miljømæssige uligheder blandt medlemsstaterne og i 

1 De Forenede Nationers Miljøprogram, Emissions Gap Report 2020, Nairobi, 2020.

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
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de enkelte medlemsstater og åbner nye muligheder for at øge menneskers velfærd;

21. deler synspunktet i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2021 om, at prissætning af 
CO2 og miljøbeskatning vil være vigtige miljømæssige og finanspolitiske instrumenter 
til gennemførelse af den grønne omstilling; understreger imidlertid, at det er lige så 
vigtigt at tage hensyn til disse instrumenters fordelingsmæssige følgevirkninger og 
fastlægge ledsagende politikker, som skal afbøde deres potentielt urimelige sociale 
konsekvenser og sikre en retfærdig omstilling;

22. bemærker, at der i strategien for bæredygtig vækst 2021 tages stilling til den 
kendsgerning, at den forlængede nedlukning satte skub i onlinetjenester og e-handel på 
det indre marked; påpeger, at øget databrug indebærer øgede miljøpåvirkninger; 
opfordrer Kommissionen til at udarbejde en europæisk dagsorden for miljøvenlig 
digitalisering, herunder lovgivningsinitiativer, som skal minimere miljø- og 
klimaaftrykket fra frembringelse, lagring og brug af data, digitale tjenester og IKT-
hardware;

23. understreger, hvor vigtig den grønne pagt er i forbindelse med det europæiske semester 
og den nye vækststrategi; understreger, at nye teknologier og nye produktions- og 
forbrugsmodeller, der bygger på teknologisk og social innovation, er afgørende for at nå 
målene i den grønne pagt og opnå en klimaneutral EU-økonomi senest i 2050; påpeger, 
at den nye industristrategi for Europa er et vigtigt middel til at skabe de rammer og det 
miljø, der kan fremme sådanne nyskabelser, og er en vigtig faktor i Unionens 
genopretning og styrkelsen af EU's uafhængighed med hensyn til fremstilling af 
lægemidler og medicinsk udstyr;

24. opfordrer Kommissionen til at medtage søtransport som en del af flagskibsinitiativet om 
bæredygtig mobilitet, da denne strategiske sektor blev særlig hårdt ramt af covid-19-
pandemien, og idet den rummer store økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
muligheder i forbindelse med den grønne omstilling af europæisk industri og sikring af 
dens autonomi i forhold til international konkurrence;

25. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre effektiv mainstreaming og 
dokumentation af klimaindsatsen og biodiversiteten på tværs af EU's udgifter og 
programmer på grundlag af tekniske screeningskriterier, der er udviklet i henhold til 
forordning (EU) 2020/852;

26. hilser det velkommen, at medlemsstaterne skal tilpasse deres genopretnings- og 
resiliensplaner til deres nationale reform- og investeringsprogrammer, som udformes i 
overensstemmelse med EU's politiske målsætninger, idet der fokuseres på grøn og 
digital omstilling;

27. understreger, at nulemissionstransport ad vandveje er afgørende for at gennemføre et 
bæredygtigt skift i transportform fra veje til vandveje som led i strategien for 
bæredygtig mobilitet, og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at 
støtte investeringer i forskning og innovation og i infrastruktur til påfyldning og 
opladning i indlandshavne;

28. understreger, at medlemsstaternes genopretningsplaner udgør en mulighed for at 
gennemføre omstillingen til en social og solidaritetsbaseret økonomi og et økonomisk 
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demokrati; anmoder Kommissionen om at gennemgå de nationale planer ud fra dette 
perspektiv og sikre, at SMV'er og andre små aktører ikke hægtes af under 
gennemførelsen af projekterne og forslagene i planerne;

29. understreger, at genopretnings- og resiliensfaciliteten er en helt afgørende økonomisk 
reaktion på covid-19-krisen, men at den også giver os mulighed for at fremskynde den 
grønne omstilling på grundlag af EU's mål om at opnå konkurrenceevne og 
samhørighed gennem den nye vækststrategi, som den europæiske grønne pagt 
indeholder;

30. understreger, at en bæredygtig blå økonomi, herunder bæredygtigt fiskeri, havenergi, 
ren søtransport og bæredygtig turisme, spiller en vigtig rolle i omstillingen til mere 
robuste samfund; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at tage 
behørigt hensyn til denne strategiske sektor;

31. minder om, at 7,5 % af Unionens budget og udgifterne til Next Generation EU bør 
afsættes til biodiversitetsmål fra 2024, og at det tilsvarende tal er 10 % fra 2026; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge investeringerne i bevaring og 
genopretning af biodiversiteten, ændre tilskudsordninger, der er til skade for 
biodiversiteten, og (på forhånd) screene og (efterfølgende) føre tilsyn med 
genopretningsstøtten med hensyn til dens konsekvenser for biodiversiteten;

32. bemærker, at pandemien har påvist behovet for at gøre forsyningskæderne mere 
modstandsdygtige; påpeger, at dette også bør være en god lejlighed til at gøre 
forsyningskæderne mere bæredygtige; glæder sig derfor over Kommissionens bebudede 
fremsættelse af et lovforslag om virksomheders due diligence og Europa-Parlamentets 
lovgivningsmæssige initiativbetænkning om at standse og vende EU-drevet global 
skovrydning, og opfordrer Kommissionen til at følge op på denne betænkning og 
fremsætte et forslag til EU-lovgivning om bekæmpelse af skovrydning, der bygger på 
obligatorisk due diligence;

33. minder om, at genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke afviger fra målene fra før 
pandemien, men tilstræber hurtigt at overvinde de udfordringer og problemer, der 
fandtes før covid-19-pandemien, og at undgå, at nye forhindringer, som forårsages af 
covid-19-krisen, bringer fremskridtene i fare;

34. understreger, at forvaltning, bevaring og genopretning af marine og terrestriske 
økosystemer udgør en vigtig investering med henblik på at opnå kulstofneutralitet, da de 
vil øge de naturlige kulstofdræn såsom mangrover, koralrev, havgræsenge og 
marskområder, skove, jordbund, landbrugsarealer og vådområder og således øge 
modstandsdygtigheden;

35. glæder sig over, at der i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2021 lægges vægt på 
god forvaltningspraksis og retsstatsprincippet for at skabe et gunstigt erhvervsklima; 
understreger, at håndhævelse af god forvaltningspraksis og retsstatsprincippet også er 
afgørende for at kunne udforme miljøpolitikker og gennemføre dem korrekt;

36. minder om den interinstitutionelle aftale om at afsætte 30 % af EU's flerårige finansielle 
ramme og instrumentet Next Generation EU til opnåelse af klimamålene;
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37. understreger vigtigheden af en struktureret og systematisk dialog med de nationale 
parlamenter og civilsamfundet på nationalt plan med henblik på at udvide ejerskabet.
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Kære fru formand

Regionaludviklingsudvalget er som led i ovennævnte procedure blevet anmodet om at 
fremsætte en udtalelse til forelæggelse for Deres udvalg. Vores udvalg har besluttet at forelægge 
sin udtalelser i form af en skrivelse.

Regionaludviklingsudvalget behandlede spørgsmålet på sit møde den 24. februar 2021, og 
udtalelsen blev vedtaget med 41 stemmer for, 0 imod og 0 hverken/eller.
Udvalget besluttede på dette møde1 at opfordre Udvalget for Økonomiske og Monetære 
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Anliggender til, som korresponderende udvalg, at indføje følgende forslag i dets udkast til 
beslutning. 

Med venlig hilsen

Younous Omarjee

FORSLAG

REGI-udvalget

1. bemærker, at covid-19-pandemien har kastet verden ud i en pludselig og dyb 
recession, og at der fortsat er mange usikkerhedsmomenter; mener, at denne pandemi 
er langt mere end en sundhedskrise, og at dens økonomiske og sociale indvirkninger 
varierer fra land til land medførende en stigning i fattigdomsniveauer, uligheder og 
skævheder mellem EU's regioner; betoner, at der skal gøres mere for at modvirke 
disse uligheder og for at skabe impuls til hurtig og vedvarende genopretning, navnlig 
ved at støtte de regioner der oplever langsommere vækst og høj arbejdsløshed, især 
hvad angår unge; bemærker i denne forbindelse med foruroligelse, at arbejdsløsheden 
er på over 7 %, og at ungdomsarbejdsløsheden er steget til 17 % i EU som helhed og 
forventes at stige yderligere på grund af covid-192; bemærker, at krisen foruden unge 
også i uforholdsmæssig grad har ramt kvinder og ringere stillede grupper såsom 
lavindkomsthusstande, handicappede og mindretal;

2. understreger betydningen af genopretnings- og resiliensfaciliteten som et af de 
primære redskaber til genopretning omfattende 672,5 mia. EUR i form af lån og 
finansiel støtte i de første år af genopretningsforløbet; mener, at betydningen af at 
opnå en høj grad af modstandskraft for de indenlandske økonomier er en af de lektier, 
der kan uddrages af den seneste globale økonomiske, sociale og finansielle krise og 
er afgørende for at kunne undgå en uddybning og forværring af allerede eksisterende 
økonomiske og sociale forskelle; understreger behovet for at forbedre beredskabet og 
modstandskraften inden for de nationale sundhedsvæsener og sociale 
sikringssystemer såvel som for at sikre lige adgang til uddannelse, økonomisk 

Kefalogiannis, Andrey Novakov, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, 
Irène Tolleret, Yana Toom, Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze 
Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Martina Michels, Younous 
Omarjee, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana
2 Arbejdsløshedsstatistik: Eurostat, juli 2020 f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519 (europa.eu)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
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overkommelig og kyndig sundhedspleje, langsigtet pleje og børnepasningsordninger; 
mener, at det derfor er nødvendigt at sikre, at ressourcerne fra disse fonde anvendes 
på virkningsfuld vis der, hvor der er størst behov for dem, således at den byrde og 
gæld, der falder på den næste generation, bliver så begrænset som muligt; 

3. understreger, at faciliteten bør bidrage til at fremme økonomisk, social og territorial 
samhørighed og dermed forbedre den økonomiske og sociale modstandskraft og 
tilpasningskapacitet hos medlemsstaterne, og dermed støtte henholdsvis den grønne 
og digitale overgang, der sigter mod en forbedring af den økonomiske 
konkurrenceevne og at indfri målet om et klimaneutralt EU pr. 2050; håber i dette 
øjemed på, at der vil være en høj grad af komplementaritet mellem henholdsvis de 
foranstaltninger, der er planlagt i de nationale genopretningsplaner, og dem der er 
planlagt som led i samhørighedspolitikken; beklager, at partnerskabsprincippet ikke 
er gjort obligatorisk i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, hvorfor 
byer i de fleste EU-lande ikke er blevet fuldt inddraget i udarbejdelsen af den 
nationale genopretningsplan3, og at der ligeledes består en risiko for manglende 
sammenhæng mellem samme forordning og implementeringen af ESI-fondene;

4. understreger, at inddragelsen af regionale og lokale myndigheder og af økonomiske 
partnere, arbejdsmarkedsparter, fagorganisationer og relevante 
civilsamfundsorganisationer såsom ngo'er er afgørende for en vellykket 
gennemførelse af faciliteten i lyset af en hurtig genopretning efter den nuværende 
krise; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et vurderingsværktøj for at sikre, at 
kriterierne for medlemsstaternes høring af civilsamfundsorganisationer på både 
lokalt, regionalt og nationalt plan overholdes;

5. understreger, at regionerne skal inddrages i fuldt omfang i de nationale 
genopretningsplaner på det mest hensigtsmæssige territoriale niveau såvel som i 
forvaltningen på nationalt plan for dermed at imødegå de nuværende 
flerdimensionelle problematikker; mener, at principperne for samhørighed også bør 
afspejles i planerne; mener, at investeringer bør styrke nøglesektorer, navnlig dem der 
er blevet ramt af krisen, så der skabes kvalitetssikrede jobskabelse og bevarelse af 
arbejdspladser og for at sikre lige adgang til arbejdsmarkedet i overensstemmelse med 
den europæiske søjle for sociale rettigheder; der bør rettes særlig opmærksomhed mod 
de mest udsatte dele af befolkningen, herunder de ældre; mener, at faciliteten også 
bør bidrage til at skabe ligestilling, som fastsat i artikel 8 i traktaten, under 
hensyntagen til, at forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens (11,4 %), 
lønforskellen mellem kønnene (14 %) og den kønsbestemte forskel i pension (30 %) 
stadig er urimeligt store4;mener endvidere, at ligestillingsmål og kvindernes 
økonomiske uafhængighed skal sikres på alle ledder og i alle stadier af forberedelse, 

3 https://cor.europa.eu/da/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx Se også: 
https://eurocities.eu/latest/involve-cities-in-a-green-and-digital-recovery/

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

https://cor.europa.eu/da/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
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tilsyn, implementering og evaluering af programmer finansieret gennem 
genopretnings- og resiliensfaciliteten på rettidig og konsekvent vis; fastholder, at 
pandemien har afdækket behovet for at styrke lokal produktion med henblik på at 
afværge fremtidig knaphed inden for de økonomiske sektorer landbrug, industri og 
sundhed; støtter op om korte kredsløb og lokal produktion med henblik på at reducere 
drivhusgasemissionerne betydeligt og styrke de lokale økonomier, der er blevet 
svækket af krisen;

6. opfordrer til yderligere at styrke forbindelsen mellem kvalitetssikret beskæftigelse, 
ligestilling, bæredygtig vækst, sociale mål og klimamål med det europæiske semester 
med det endelige mål at forbedre livskvaliteten og borgernes velfærd;

7. mener, at flerniveaustyring i semesterprocessen er vigtigt for så vidt angår 
investeringer under faciliteten, eftersom covid-19-pandemien har berørt territorier 
inden for medlemsstaterne på forskellig vis; minder om, at blandt de mange uligheder, 
som covid-10-pandemien har afdækket, er den digitale kløft af alvorlig karakter, idet 
den navnlig berører mindre udviklede regioner, kvinder, ældre, lavindkomsthusstande 
og befolkningerne i fjerntliggende områder; slår til lyd for større investeringer i 
digitalisering, digital innovation og digital sammenkobling, hvad der vil muliggøre 
en rimelig og ligelig overgang til den digitale økonomi, navnlig for samfundets mest 
udsatte grupper;

8. glæder sig over den rolle, som genopretnings- og resiliensfaciliteten spiller med 
hensyn til at vejlede og opbygge et mere bæredygtigt, modstandsdygtigt og retfærdigt 
Europa for den næste generation, der samtidig afstemmes efter princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade, som defineret i artikel 17 i klassificeringsforordningen, og 
gennem investeringer og reformer i syv flagskibsinitiativ-områder med fokus på 
miljømæssig bæredygtighed, vedvarende energi, renovering, bæredygtig mobilitet, 
biodiversitet, produktivitet, rimelige vilkår og makroøkonomisk stabilitet; 
fremhæver, at hver genopretnings- og resiliensplan skal afsætte mindst 37 % af 
udgifterne til klimaområdet for at indfri et klimaintegrationsmål på 30 % for både den 
flerårige finansielle ramme og Next Generation EU i tråd med FN's mål for 
bæredygtig udvikling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre 
sammenhæng, overensstemmelse og synergi med FN's 2030-dagsorden;

9. anerkender, at teknologiske tendenser på arbejdsmarkedet og overgangen til en 
bæredygtig økonomi er enorme udfordringer, men også udgør muligheder for regional 
samhørighed; gentager, at de europæiske struktur- og investeringsfonde som det 
primære investeringsredskab for samhørighedspolitikken i EU spiller en afgørende 
rolle i at bistå de regionale genopretningsprocesser; mener, at der bør lægges vægt på 
byområder som drivkræfter for grøn og digital omstilling, på alle regioner der lider af 
naturbetingede eller demografiske ulemper og som er mest berørt af omstillingen til 
en mere bæredygtig og grønnere økonomi og på øer og regioner i den yderste periferi;
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10. understreger, at det europæiske semester, den nye genopretnings- og resiliensfacilitet 
og samhørighedspolitikkens fonde er uløseligt forbundet, og at det derfor er 
nødvendigt at sikre bedre koordinering samt hurtige og skræddersyede tiltag med 
henblik på at skabe arbejdspladser, styrke uddannelse, innovation, genopbygge en 
robust økonomi og samtidig nå klimamålene; understreger, at konklusionerne fra det 
europæiske semester og medlemsstaternes rapporter har væsentlige implikationer i 
regionerne, og at der bør føres regelmæssigt tilsyn med disse implikationer i 
forbindelse med implementeringen af samhørighedspolitikken; mener, at 
inkluderingen af verdensmålene og den sociale søjle i det europæiske semesters sigte 
vil kræve en justering af eksisterende indikatorer og skabelse af nye ditto for at kunne 
føre tilsyn med implementeringen af EU's økonomiske, miljørelaterede og sociale 
politikker såvel som overensstemmelsen mellem politikmål og budgetmidler.
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