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Utskottet för konstitutionella frågor har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för 
budgetutskottet 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 19 november 2020 behandlade utskottet för konstitutionella frågor 
detta ärende. Vid detta sammanträde1 beslutade utskottet att uppmana budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Antonio Tajani

1 Följande personer deltog i slutomröstningen: Antonio Tajani (ordförande och föredragande för yttrande), 
Gabriele Bischoff (första vice ordförande), Giuliano Pisapia (tredje vice ordförande), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Gilles Boyer (ersättare för Charles Goerens, andra vice ordförande), 
Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, 
Maite Pagazaurtundúa (för Guy Verhofstadt), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, 
Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, 
Rainer Wieland.
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet understryker vikten av att agera i EU-medborgarnas intresse, och 
betonar den viktiga roll som parlamentet spelar i utarbetandet av den fleråriga 
budgetramen i detta avseende. Parlamentet välkomnar den överenskommelse som nåtts 
om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027.

2. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang även de bestämmelser som 
möjliggör en bättre parlamentarisk kontroll på EU-nivå, särskilt de överenskomna 
bestämmelserna om förstärkt budgetkontroll av användningen av medel från 
Next Generation EU och Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma 
förklaring om budgetkontroll av nya förslag som grundar sig på artikel 122 
i EUF-fördraget och som kan medföra betydande konsekvenser för unionens budget. 
Parlamentet välkomnar den överenskomna rättsligt bindande färdplanen för införandet 
av nya egna medel under de kommande sju åren. Dessutom välkomnar parlamentet den 
politiska överenskommelse som nåddes den 5 november 2020 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna,

3. Europaparlamentet betonar att överenskommelsen om paketet om den fleråriga 
budgetramen utgör ett historiskt steg för Europeiska unionens fortsatta 
integrationsprocess. Parlamentet insisterar på betydelsen av alla politiska 
överenskommelser, inbegripet åtagandet att införa en korg av nya egna medel och  
villkorlighetsmekanismen för rättsstatsprincipen, och betonar att alla delar av paketet 
om den fleråriga budgetramen måste genomföras i enlighet med principen om 
ömsesidigt lojalt samarbete i enlighet med artikel 13 i EU-fördraget.

4. Europaparlamentet påminner om sitt krav på att den fleråriga budgetramens löptid ska 
anpassas till parlamentets valperiod och kommissionens mandat. Parlamentet beklagar 
att denna fråga ännu inte har tagits upp och anser att den bör ses över i samband med 
halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2021–2027.

5. Europaparlamentet upprepar sin begäran om aktivering av övergångsklausulen 
i artikel 312.2 i EUF-fördraget, så att rådet kan anta förordningen om den fleråriga 
budgetramen med kvalificerad majoritet, och påminner dessutom om sina förslag om att 
tillämpa det ordinarie lagstiftningsförfarandet vid antagandet av förordningen om den 
fleråriga budgetramen.

6. Europaparlamentet föreslår att man utnyttjar drivkraften från konferensen om 
Europas framtid, som måste inledas under Tysklands ordförandeskap i rådet, för att – 
på ett sätt som återspeglar åsiktsskillnaderna i EU och representerar den geografiska och 
demografiska mångfalden i EU och dess medlemsstater – tillsammans med andra 
EU-institutioner, medborgarna och det organiserade civila samhället diskutera frågor 
såsom de demokratiska och konstitutionella utmaningarna i samband med 
återhämtningsinstrumentets institutionella struktur och beslutsförfarandena för den 
fleråriga budgetramen och egna medel mer allmänt, i syfte att stärka 
Europaparlamentets roll i dessa förfaranden.


