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Ændringsforslag 5
Dimitrios Papadimoulis
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. understreger den afgørende rolle, 
som EU's samhørighedspolitik spiller som 
Unionens primære investeringspolitik og 
som en af hjørnestenene i en bæredygtig og 
inklusiv genopretning, og påpeger dens 
enestående europæiske merværdi og bidrag 
til den overordnede harmoniske udvikling i 
EU og dets medlemsstater og regioner; 
understreger navnlig dens potentiale til at 
stimulere den økonomiske vækst og skabe 
flere kvalitetsjob, som er af central 
betydning for genopretningsprocessen; 
fremhæver sin centrale rolle med hensyn til 
at nå EU's strategiske mål som økonomisk, 
social og territorial samhørighed og 
konvergens mellem og inden for 
medlemsstaterne, retfærdig omstilling, 
beskæftigelse af høj kvalitet, en 
konkurrencedygtig, social, grøn og 
cirkulær økonomi og innovation og som en 
drivkraft for en retfærdig, inklusiv og 
bæredygtig Union;

7. understreger den afgørende rolle, 
som EU's samhørighedspolitik spiller som 
Unionens primære investeringspolitik og 
som en af hjørnestenene i en bæredygtig og 
inklusiv genopretning, og påpeger dens 
enestående europæiske merværdi og bidrag 
til den overordnede harmoniske udvikling i 
EU og dets medlemsstater og regioner; 
understreger, at covid-19-krisen har 
forværret de eksisterende økonomiske, 
sociale og regionale uligheder mellem og 
inden for medlemsstaterne, og opfordrer 
til, at der vedtages imødekommende og 
relevante samhørighedspolitikker og 
sociale politikker med henblik på at 
adressere disse uligheder; understreger 
navnlig samhørighedspolitikkens 
potentiale til at stimulere den økonomiske 
vækst og skabe flere kvalitetsjob, som er af 
central betydning for 
genopretningsprocessen; fremhæver sin 
centrale rolle med hensyn til at nå EU's 
strategiske mål som økonomisk, social og 
territorial samhørighed og konvergens 
mellem og inden for medlemsstaterne, 
retfærdig omstilling, beskæftigelse af høj 
kvalitet, en konkurrencedygtig, social, grøn 
og cirkulær økonomi og innovation og som 
en drivkraft for en retfærdig, inklusiv og 
bæredygtig Union;

Or. en



AM\1227373DA.docx PE690.746v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2021 A9-0046/6

Ændringsforslag 6
Dimitrios Papadimoulis
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. understreger EU-budgettets centrale 
rolle med hensyn til at sikre den 
europæiske grønne pagts succes, herunder 
biodiversitetsstrategien, og anvendelsen af 
princippet om ikke at gøre skade, til at 
sætte skub i medlemsstaternes økonomiske 
og sociale genopretning efter 
coronaviruskrisen ved at omdanne 
miljømæssige udfordringer til muligheder 
for investeringer og strukturreformer og 
til at lette en retfærdig omstilling til en 
mere bæredygtig, inklusiv og 
modstandsdygtig økonomi; minder om, at 
denne omstilling kræver betydelige 
strukturelle ændringer, og at ikke alle 
medlemsstater, regioner og byer 
påbegynder omstillingen fra samme niveau 
eller har den samme kapacitet til at 
håndtere den; understreger navnlig 
nødvendigheden af at sikre, at der er 
tilstrækkelige ressourcer, herunder 
genopretningsfonde samt mekanismen for 
retfærdig omstilling, til rådighed til at 
understøtte den nye vækststrategi, så den 
sætter Unionen i stand til at opfylde sine 
forpligtelser, og af samtidig at sikre, at 
ingen lades i stikken, og agter nøje at 
overvåge gennemførelsen af denne strategi 
i 2022-budgettet; understreger i denne 
forbindelse, at investeringer i 
energieffektivitet, cirkulær økonomi, 
bæredygtig og prismæssigt overkommelig 

13. understreger EU-budgettets centrale 
rolle med hensyn til at sikre den 
europæiske grønne pagts succes, herunder 
biodiversitetsstrategien, og anvendelsen af 
princippet om ikke at gøre skade, til at 
sætte skub i medlemsstaternes økonomiske 
og sociale genopretning efter 
coronaviruskrisen ved at omdanne 
miljømæssige udfordringer til investeringer 
og muligheder og til at lette den 
retfærdige omstilling til en bæredygtig, 
kulstofneutral, inklusiv og 
modstandsdygtig økonomi; fremhæver 
vigtigheden af EU's klimalov som 
hjørnestenen i den europæiske grønne 
pagt og gentager sin holdning til fordel 
for en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på mindst 60 % i 
forhold til 1990-niveauet senest i 2030 og 
til fordel for et delmål for 2040 med 
henblik på at sikre, at EU er på rette vej til 
at nå målet om klimaneutralitet senest i 
2050; minder om, at denne omstilling 
kræver betydelige strukturelle ændringer, 
og at ikke alle medlemsstater, regioner og 
byer påbegynder omstillingen fra samme 
niveau eller har den samme kapacitet til at 
håndtere den; understreger navnlig 
nødvendigheden af at sikre, at der er 
tilstrækkelige ressourcer, herunder 
genopretningsfonde samt mekanismen for 
retfærdig omstilling, til rådighed til at 
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intelligent mobilitet og moderne og 
modstandsdygtig EU-infrastruktur er 
afgørende faktorer for at genoprette 
konkurrenceevnen, bidrage til opfyldelsen 
af EU's klimamål og opbygge EU's 
strategiske autonomi samt fremme 
bæredygtige industrier; anerkender 
endvidere den centrale rolle, som 
Connecting Europe-faciliteten (CEF) 
spiller med hensyn til at forbinde Unionen 
og alle dens regioner, herunder regionerne i 
den yderste periferi, øregioner og tyndt 
befolkede områder, i transportsektoren, den 
digitale sektor og energisektoren;

understøtte den nye vækststrategi, så den 
sætter Unionen i stand til at opfylde sine 
forpligtelser, og af samtidig at sikre, at 
ingen lades i stikken, og agter nøje at 
overvåge gennemførelsen af denne strategi 
i 2022-budgettet; understreger i denne 
forbindelse, at investeringer i 
energieffektivitet, cirkulær økonomi, 
bæredygtig og prismæssigt overkommelig 
intelligent mobilitet og moderne og 
modstandsdygtig EU-infrastruktur er 
afgørende faktorer for at genoprette 
konkurrenceevnen, bidrage til opfyldelsen 
af EU's klimamål og opbygge EU's 
strategiske autonomi samt fremme 
bæredygtige industrier; anerkender 
endvidere den centrale rolle, som 
Connecting Europe-faciliteten (CEF) 
spiller med hensyn til at forbinde Unionen 
og alle dens regioner, herunder regionerne i 
den yderste periferi, øregioner og tyndt 
befolkede områder, i transportsektoren, den 
digitale sektor og energisektoren;
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Dimitrios Papadimoulis
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger, at der skal findes 
bæredygtige og langsigtede løsninger til 
effektivt at bekæmpe strukturelle 
demografiske udfordringer og til at 
modvirke hjerneflugt i landdistrikter, 
øregioner, fjerntliggende og mindre 
udviklede områder og regioner i EU; 
fremhæver behovet for finansielle midler 
til at revitalisere regioner, der lider under 
faldende indbyggertal, gennem 
investeringer i socialpolitikker og 
demografiske politikker, der støtter 
familier, og til at forsyne aldrende 
befolkninger i Europa med tilstrækkelig 
støtte i form af adgang til sundhedspleje, 
mobilitet og offentlige tjenester; 
fremhæver behovet for at etablere passende 
strukturer til at undersøge tendenser og 
foreslå foranstaltninger til at håndtere 
demografiske ændringer på passende vis 
ved f.eks. at føje særlige kriterier til 
tildelingsmetoden for strukturfondene i 
fremtiden;

22. understreger, at der skal findes 
bæredygtige og langsigtede løsninger til 
effektivt at bekæmpe strukturelle 
demografiske udfordringer og til at 
modvirke hjerneflugt i landdistrikter, 
øregioner, fjerntliggende og mindre 
udviklede områder og regioner i EU; 
fremhæver behovet for finansielle midler 
til at revitalisere regioner, der lider under 
faldende indbyggertal, gennem 
investeringer i socialpolitikker og 
demografiske politikker, og til at forsyne 
aldrende befolkninger i Europa med 
tilstrækkelig støtte i form af adgang til 
sundhedspleje, mobilitet og offentlige 
tjenester; fremhæver behovet for at etablere 
passende strukturer til at undersøge 
tendenser og foreslå foranstaltninger til at 
håndtere demografiske ændringer på 
passende vis ved f.eks. at føje særlige 
kriterier til tildelingsmetoden for 
strukturfondene i fremtiden;

Or. en
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Dimitrios Papadimoulis
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. fremhæver, at kvinder er blevet 
uforholdsmæssigt hårdt ramt af 
konsekvenserne af covid-19-pandemien; 
understreger betydningen af at gennemføre 
kønsspecifik budgettering for at sikre, at 
kvinder og mænd drager lige stor fordel af 
offentlige udgifter; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til i tæt 
samarbejde med Parlamentet at 
fremskynde indførelsen af en effektiv, 
gennemsigtig og omfattende metode til at 
måle relevante kønsudgifter som fastsat i 
den interinstitutionelle aftale med henblik 
på at kunne fremvise håndgribelige 
resultater for 2022-budgettet og under 
hensyntagen til, at metoden kan udvides til 
at omfatte alle FFR-programmer; opfordrer 
endvidere til en hurtig gennemførelse af 
EU's ligestillingsstrategi; understreger den 
bekymrende og stigende modreaktion mod 
ligestilling mellem kønnene og kvinders 
rettigheder og betydningen af at mobilisere 
alle EU's instrumenter for at tackle denne 
situation; opfordrer til yderligere 
ressourcer til at støtte beskyttelse og 
fremme af samt universel adgang til 
seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder og til at støtte kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere;

23. fremhæver, at kvinder og sårbare 
og marginaliserede grupper er blevet 
uforholdsmæssigt hårdt ramt af covid-19-
pandemiens konsekvenser, idet de udgør 
størstedelen af arbejdstagerne i 
plejesektoren og i 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 den kønsbestemte forskel i 
beskæftigelsesfrekvensen, den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel fortsat er 
ekstrem stor; understreger, at det årlige 
EU-budget bør bidrage til at tackle disse 
uligheder; understreger betydningen af at 
gennemføre kønsspecifik budgettering for 
at sikre, at kvinder og mænd drager lige 
stor fordel af offentlige udgifter; opfordrer 
i denne forbindelse Kommissionen til i tæt 
samarbejde med Parlamentet at 
fremskynde indførelsen af en effektiv, 
gennemsigtig og omfattende metode til at 
måle relevante kønsudgifter som fastsat i 
den interinstitutionelle aftale med henblik 
på at kunne fremvise håndgribelige 
resultater for 2022-budgettet og under 
hensyntagen til, at metoden kan udvides til 
at omfatte alle FFR-programmer; 
opfordrer til, at der foretages en 
kønsorienteret evaluering af den 
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foregående budgetperiode; opfordrer 
endvidere til en hurtig gennemførelse af 
EU's ligestillingsstrategi; understreger den 
bekymrende og stigende modreaktion mod 
ligestilling mellem kønnene og kvinders 
rettigheder og betydningen af at mobilisere 
alle EU's instrumenter for at tackle denne 
situation; opfordrer til yderligere 
ressourcer til at støtte beskyttelse og 
fremme af samt universel adgang til 
seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder og til at støtte kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Manuel Bompard
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. noterer sig, at der i den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 er afsat 
højere beløb end i tidligere år til 
gennemførelsen af politikker på 
migrations-, asyl- og integrationsområdet; 
forventer, at asyl og migration fortsat vil 
stå højt på EU's dagsorden; understreger, at 
solidaritetsforanstaltninger såsom 
omfordelingsprogrammer, genbosætning 
eller indrejse af humanitære årsager stadig 
er af afgørende betydning, indtil der er 
gennemført en meningsfuld reform af det 
fælles europæiske asylsystem; fremhæver i 
denne forbindelse, at medlemsstaterne 
fortsat vil kræve finansiel støtte til 
modtagelse, registrering og behandling af 
asylansøgninger samt til tilbagesendelse og 
omfordeling; opfordrer til, at der afsættes 
flere midler til koordinering med 
transitlande og oprindelseslande for 
irregulær migration med henblik på at 
kontrollere og standse menneskehandel og 
menneskesmugling; er dybt bekymret over 
det fortsatte tab af menneskeliv i 
Middelhavet og mener, at eftersøgning og 
redning er et ansvar, der ikke kan overlades 
udelukkende til ikkestatslige aktører; 
tilføjer, at tredjelande ved EU's ydre 
grænser, som står over for 
migrationsstrømme til EU, også fortsat har 
brug for finansiel støtte; fremhæver den 
vigtige rolle, som den europæiske grænse- 

27. noterer sig, at der i den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 er afsat 
højere beløb end i tidligere år til 
gennemførelsen af politikker på 
migrations-, asyl- og integrationsområdet; 
forventer, at asyl og migration fortsat vil 
stå højt på EU's dagsorden; understreger, at 
solidaritetsforanstaltninger såsom 
omfordelingsprogrammer, genbosætning 
eller indrejse af humanitære årsager stadig 
er af afgørende betydning, indtil der er 
gennemført en meningsfuld reform af det 
fælles europæiske asylsystem; fremhæver i 
denne forbindelse, at medlemsstaterne 
fortsat vil kræve finansiel støtte til 
modtagelse, registrering og behandling af 
asylansøgninger samt til tilbagesendelse og 
omfordeling; opfordrer til, at der afsættes 
flere midler til koordinering med 
transitlande og oprindelseslande for 
irregulær migration med henblik på at 
kontrollere og standse menneskehandel og 
menneskesmugling; er dybt bekymret over 
det fortsatte tab af menneskeliv i 
Middelhavet og mener, at eftersøgning og 
redning er et ansvar, der ikke kan overlades 
udelukkende til ikkestatslige aktører; 
tilføjer, at tredjelande ved EU's ydre 
grænser, som står over for 
migrationsstrømme til EU, også fortsat har 
brug for finansiel støtte; insisterer på, at 
den effektive forvaltning af de ydre 
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og kystvagt (Frontex) spiller i denne 
henseende og dens nyligt udvidede 
mandat, og opfordrer til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler til Frontex for at 
sætte det i stand til at levere resultater 
inden for alle de ansvarsområder, der 
falder ind under dets nye mandat; 
insisterer på, at den effektive forvaltning af 
de ydre grænser skal være i 
overensstemmelse med EU-retten og 
folkeretten, navnlig hvad angår retten til 
asyl og princippet om non-refoulement, 
især i forbindelse med de nylige påstande 
om mulig involvering i tilbagedrivelser; 
minder derfor om behovet for at ansætte 
medarbejdere med ansvar for 
grundlæggende rettigheder i 
overensstemmelse med artikel 110 i 
forordning (EU) 2019/1896 for at bidrage 
til fremme af grundlæggende rettigheder 
som led i en integreret europæisk 
grænseforvaltning; understreger, at 
forhøjelser af budgetbevillingerne til 
Frontex skal ledsages af en tilsvarende 
forøgelse af ansvarligheden og 
gennemsigtigheden, og at de er betingede 
af agenturets tilsagn om overholdelse af 
EU-retten;

grænser skal være i overensstemmelse med 
EU-retten og folkeretten, navnlig hvad 
angår retten til asyl og princippet om non-
refoulement, især i forbindelse med de 
nylige påstande om mulig involvering i 
tilbagedrivelser; minder derfor om behovet 
for at ansætte medarbejdere med ansvar for 
grundlæggende rettigheder i 
overensstemmelse med artikel 110 i 
forordning (EU) 2019/1896 for at bidrage 
til fremme af grundlæggende rettigheder 
som led i en integreret europæisk 
grænseforvaltning; understreger, at 
forhøjelser af budgetbevillingerne til 
Frontex skal ledsages af en tilsvarende 
forøgelse af ansvarligheden og 
gennemsigtigheden, og at de er betingede 
af agenturets tilsagn om overholdelse af 
EU-retten;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Manuel Bompard
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. fremhæver behovet for tilstrækkelig 
finansiering, personale og efteruddannelse 
af personale i alle agenturer, der arbejder 
inden for sikkerhed, retlige anliggender, 
retshåndhævelse, grundlæggende 
rettigheder, asyl og migration samt 
grænseforvaltning, således at de kan leve 
op til deres øgede ansvar, og henleder 
opmærksomheden på betydningen af 
samarbejde mellem dem, behovet for 
teknologisk innovation og tilpasning og 
deres afgørende rolle med hensyn til at 
styrke samarbejde og koordinering 
medlemsstaterne imellem; fremhæver 
vigtigheden af den korrekte gennemførelse 
og operationelle forvaltning af EU's store 
IT-systemer inden for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed; 

28. fremhæver behovet for tilstrækkelig 
finansiering, personale og efteruddannelse 
af personale i alle agenturer, der arbejder 
inden for sikkerhed, retlige anliggender, 
retshåndhævelse, grundlæggende 
rettigheder, asyl og migration, således at de 
kan leve op til deres øgede ansvar, og 
henleder opmærksomheden på betydningen 
af samarbejde mellem dem, behovet for 
teknologisk innovation og tilpasning og 
deres afgørende rolle med hensyn til at 
styrke samarbejde og koordinering 
medlemsstaterne imellem; fremhæver 
vigtigheden af den korrekte gennemførelse 
og operationelle forvaltning af EU's store 
IT-systemer inden for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed; 

Or. en
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Ændringsforslag 11
Manuel Bompard
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. støtter kraftigt EU's styrkede 
bestræbelser på at tackle de stigende 
sikkerhedstrusler såsom terrorisme, 
radikalisering og voldelig ekstremisme, 
kriminel smugling, menneskehandel, 
narkotikahandel, cyberkriminalitet og 
hybride trusler i Europa og nabolandene og 
desinformationskampagner mod 
europæiske demokratier, der styres fra 
tredjelande, og forbedre koordineringen af 
sådanne programmer på EU-plan; minder 
om, at de seneste terrorangreb viser, at det 
er nødvendigt at forbedre 
interoperabiliteten mellem 
informationssystemer på området retlige og 
indre anliggender for at styrke Unionens 
indre sikkerhed; bemærker, at pandemien 
har medført nye udfordringer på det 
strafferetlige område; glæder sig derfor 
over strategien for en sikkerhedsunion, 
som Kommissionen præsenterede den 
24. juli 2020, og opfordrer til at sikre 
tilstrækkelig finansiering af 
handlingsplanerne heri;

29. støtter kraftigt EU's styrkede 
bestræbelser på at tackle de stigende 
sikkerhedstrusler såsom terrorisme, 
radikalisering og voldelig ekstremisme, 
kriminel smugling, menneskehandel, 
narkotikahandel, cyberkriminalitet og 
hybride trusler i Europa og nabolandene og 
desinformationskampagner mod 
europæiske demokratier, der styres fra 
tredjelande, og forbedre koordineringen af 
sådanne programmer på EU-plan; minder 
om, at de seneste terrorangreb viser, at det 
er nødvendigt at forbedre 
interoperabiliteten mellem 
informationssystemer på området retlige og 
indre anliggender for at styrke Unionens 
indre sikkerhed; bemærker, at pandemien 
har medført nye udfordringer på det 
strafferetlige område; 

Or. en
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Ændringsforslag 12
Manuel Bompard
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. understreger betydningen af at 
sikre tilstrækkelig finansiel støtte, både 
fra medlemsstaterne og gennem Den 
Europæiske Forsvarsfond, med henblik 
på at gennemføre en gradvis udformning 
af EU's fælles forsvarspolitik og øge EU's 
sikkerhed og strategiske autonomi; 
understreger endvidere behovet for at 
forbedre konkurrenceevnen og 
innovationen i den europæiske 
forsvarsindustri, hvilket kan bidrage til at 
stimulere vækst og jobskabelse, og 
behovet for at øge deployeringsevnen og 
den operationelle effektivitet gennem en 
øget indsats inden for fælles militær og 
civil kapacitetsudvikling;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 13
Marc Botenga
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI))

Forslag til beslutning
Punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. påpeger den juridisk bindende 
karakter af køreplanen for indførelse af nye 
egne indtægter i løbet af den nuværende 
FFR, som er nedfældet i den 
interinstitutionelle aftale, og bekræfter sit 
stærke engagement i denne proces; 
understreger, at Unionens budget for 2022 
vil bygge bro mellem første og andet trin i 
denne køreplan; opfordrer navnlig Rådet 
til straks at indlede drøftelser, så snart 
Kommissionen forelægger 
lovgivningsforslagene om de nye egne 
indtægter baseret på en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme, en digital 
afgift og EU's emissionshandelssystem 
(EU ETS) med henblik på at træffe en 
afgørelse senest den 1. juli 2022; forventer 
endvidere, at drøftelserne om afgiften på 
finansielle transaktioner inden for 
rammerne af det forstærkede samarbejde 
vil blive afsluttet med et tilfredsstillende 
udfald inden udgangen af 2022, hvilket vil 
gøre det muligt for Kommissionen at 
fremsætte et forslag til en ny egen indtægt; 
påpeger i denne forbindelse behovet for en 
gnidningsløs gennemførelse, således at nye 
egne indtægter som minimum dækker 
udgifterne til tilbagebetaling af EU-
genopretningsinstrumentet (hovedstol og 
renter);

40. påpeger den juridisk bindende 
karakter af køreplanen for indførelse af nye 
egne indtægter i løbet af den nuværende 
FFR, som er nedfældet i den 
interinstitutionelle aftale, og bekræfter sit 
stærke engagement i denne proces; 
understreger, at Unionens budget for 2022 
vil bygge bro mellem første og andet trin i 
denne køreplan; opfordrer Unionen til at 
finansiere sine egne indtægter gennem 
skatter, der er målrettet mod store 
multinationale selskaber og de rigeste 
enkeltpersoner, og til at fremme ambitiøse 
formueskatter, såsom indførelse af en 
effektiv minimumsselskabsskattesats på 
25 %, med højere satser for de mest 
rentable multinationale selskaber, navnlig 
dem i den finansielle sektor, som har 
profiteret af kortsigtede og spekulative 
transaktioner; forventer endvidere, at 
drøftelserne om en digital afgift og om 
afgiften på finansielle transaktioner inden 
for rammerne af det forstærkede 
samarbejde vil blive afsluttet med et 
tilfredsstillende udfald inden udgangen af 
2022, hvilket vil gøre det muligt for 
Kommissionen at fremsætte et forslag til 
en ny egen indtægt; påpeger i denne 
forbindelse behovet for en gnidningsløs 
gennemførelse, således at nye egne 
indtægter som minimum dækker udgifterne 
til tilbagebetaling af EU-
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genopretningsinstrumentet (hovedstol og 
renter);

Or. en


