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Till ordförandena

Utskottet för konstitutionella frågor lägger fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för 
det aktuella förfarandet. Vid utskottssammanträdet den 24 september 2020 beslutade utskottet 
att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid sitt sammanträde den 12 oktober 2020 behandlade utskottet för konstitutionella frågor 
detta ärende. Vid det sammanträdet1 beslutade utskottet att uppmana budgetutskottet och 
utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i det förslag 
till resolution som antas:

Med vänlig hälsning

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Antonio Tajani (ordförande och föredragande för 
yttrande), Gabriele Bischoff (vice ordförande), Charles Goerens (vice ordförande), Giuliano Pisapia 
(vice ordförande), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (för 
Jacek Saryusz‑Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos‑Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, 
Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (för Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula‑Natri (för Pedro Silva Pereira), 
Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, 
Loránt Vincze, and Rainer Wieland. 
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FÖRSLAG

I sina resolutioner om Europas framtid av den 16 februari 2017 underströk parlamentet 
behovet av att förbättra unionens handlingsförmåga och att öka det demokratiska 
ansvarsutkrävandet och transparensen i dess beslutsfattande, med tanke på att 
gemenskapsmetoden är bäst lämpad för unionens funktionssätt. Parlamentet ansåg att 
beslutsförfarandena i rådet för både egna medel och den fleråriga budgetramen bör ändras 
från enhällighet till omröstning med kvalificerad majoritet och betonade behovet av att 
tillämpa det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av förordningen om den fleråriga 
budgetramen. Även om vissa av dessa förbättringar kräver en fördragsreform är det enligt 
artikel 312.2 i EUF-fördraget redan möjligt att hålla omröstning med kvalificerad majoritet 
för rådets antagande av den fleråriga budgetramen.

I enlighet med denna ståndpunkt framhöll utskottet för konstitutionella frågor i sitt yttrande 
till budgetutskottet om förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna 
medel fördelarna med att skapa tillfällig finansiell kapacitet genom medel som kommissionen 
lånat på marknaderna på EU:s vägnar för återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU) 
och behovet av att införa nya genuina egna medel under perioden för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 för att säkerställa trovärdigheten och hållbarheten för instrumentets 
återbetalningsplan, samtidigt som man insisterar på att den nya mekanismen kräver lämpligt 
parlamentariskt medbeslutande och ansvarsskyldighet samt så stor transparens som möjligt. 
Detta måste också gälla för besluten om fastställande av prioriteringar och utbetalningar av 
medel för alla instrument som finansieras via externa inkomster avsatta för särskilda åtgärder 
inom ramen för programmet Next Generation EU. 

Eftersom den föreslagna faciliteten för återhämtning och resiliens är en av huvudpelarna 
i återhämtningsåtgärderna inom ramen för Next Generation EU är det därför lämpligt att detta 
instrument innehåller följande bestämmelser för att säkerställa demokratisk kontroll och 
ansvarsskyldighet, med vederbörlig respekt för principen om institutionell jämvikt: 

- Tydliga europeiska prioriteringar och utgiftsmål för de prioriteringar som fastställs 
i förordningen samt en inriktning på projekt som främjar integrationen av unionen.

- Användning av delegerade akter i stället för genomförandeakter för antagande av planer 
för återhämtning och resiliens.

- En obligatorisk, punktlig och välstrukturerad översyn av facilitetens genomförande. 

- Samråd på flera nivåer med berörda parter, med företrädare eller myndigheter på 
regional och lokal nivå, näringslivets och arbetsmarknadens parter samt det civila 
samhällets organisationer och andra berörda parter, även vid utarbetandet av planerna 
för återhämtning och resiliens utan att det skapas onödiga förseningar i processen, 
i enlighet med partnerskapsprincipen.

- Regelbunden rapportering och information i god tid till Europaparlamentet och rådet, 
samtidigt och på lika villkor, både skriftligen och genom deltagande av företrädare för 
kommissionen och medlemsstaterna i möten i Europaparlamentets ansvariga utskott. 
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- Inrättande av lämpliga verktyg, såsom en offentlig resultattavla, för att övervaka och 
utvärdera Europaparlamentets genomförande och deltagande i utnämningen av 
eventuella experter som bistår kommissionen.

- Tillgång för Europaparlamentet till en gemensam databas som i elektroniskt format 
innehåller detaljerad information om alla slutmottagare av medel från faciliteten.

- Tillgång till finansiering under förutsättning att de värden som fastställs i artikel 2 i EU-
fördraget respekteras i enlighet med de regler som kommer att fastställas i detta 
avseende för hela EU-budgeten.

- Ett förfarande för Europaparlamentets beviljande av ansvarsfrihet för utgifter inom 
ramen för detta instrument, med tydlig åtskillnad mellan beviljande av ansvarsfrihet för 
facilitetens utgifter och för kommissionen generellt.

Utskottet för konstitutionella frågor vill dessutom påpeka att Next Generation EU kan komma 
att fortsätta att splittra diskussionerna om så kallad moralisk risk mellan nettobidragsgivare 
och nettomottagare, om inga nya egna medel införs för att finansiera återbetalningarna till 
EU:s budget av detta exceptionella återhämtningspaket. Detta skulle skada den enighet, 
solidaritet och sammanhållning som vår union bygger på. Utskottet kräver därför ånyo 
införandet av en korg med nya egna medel enligt en rättsligt bindande tidsram som 
åtminstone bör täcka kostnaderna för återhämtningspaketet ”Next Generation EU” 
(kapitalbelopp och ränta), för att säkerställa trovärdigheten och hållbarheten med avseende på 
paketets återbetalningsplan. Det är därför viktigt att i det interinstitutionella avtalet om 
budgetfrågor inkludera en bindande tidsplan för införandet av den nämnda korgen med nya 
egna medel under den fleråriga budgetramen 2021–2027. Detta avtal bör också syfta till att 
stärka Europaparlamentets roll när det gäller tillämpningen av de fördragsbestämmelser som 
återhämtningspaketet bygger på.

Med tanke på återhämtningsinstrumentets aldrig tidigare skådade karaktär – ett steg av 
historisk betydelse, som sammanföll med 70-årsdagen av Schumandeklarationen den 9 maj 
1950 – och dess betydelse för unionens fortsatta integration, anser utskottet för 
konstitutionella frågor att konferensen om Europas framtid är ett lämpligt tillfälle att bland 
annat diskutera de demokratiska och konstitutionella utmaningarna i samband med 
återhämtningsinstrumentets institutionella struktur och beslutsförfarandena för den fleråriga 
budgetramen och egna medel i allmänhet, med beaktande av den för närvarande begränsade 
roll som Europaparlamentet har i dessa förfaranden.


