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B9-0157/2020

Europa-Parlamentets beslutning om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter 
og genopretningsplanen
(2020/2631(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

– der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og den 
tilhørende Protokol nr. 28 om økonomisk, social og territorial samhørighed,

– der henviser til artikel 225, 311 og 312 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: forberedelse af 
Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 20201,

– der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Rådets forordning om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (COM(2018)0322),

– der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om den flerårige 
finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale,

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 
2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger2,

– der henviser til punkt 16 i rammeaftalen af 20. oktober 2010 om forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen3,

– der henviser til punkt 10 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om 
bedre lovgivning4,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser5,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 23. april 2020, hvori 
Kommissionen fik til opgave at analysere de nøjagtige behov og hurtigst muligt 
fremsætte et forslag til en genopretningsplan,

– der henviser til Eurogruppens erklæring om pandemikrisestøtte af 8. maj 2020,

1 EUT C 162 af 10.5.2019, s. 51.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
3 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
4 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.



RE\1205033DA.docx 3/11 PE647.633v01-00

DA

– der henviser til Eurogruppens rapport om den omfattende økonomipolitiske reaktion på 
covid-19-pandemien, som blev offentliggjort den 9. april 2020,

– der henviser til investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset og 
investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus, der blev vedtaget af 
Parlamentet henholdsvis den 26. marts 2020 og den 17. april 2020 og navnlig giver 
mulighed for større fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde (ESI-fondene) for medlemsstaterne,

– der henviser til den pakke på 540 mia. EUR, som Eurogruppen har vedtaget for at støtte 
medlemsstater, virksomheder og arbejdstagere under covid-19-krisen, via den 
europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og 
instrumentet for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en 
nødsituation (SURE),

– der henviser til erklæringen fra formanden for Kommissionen den 16. april 2020 til 
Europa-Parlamentets plenarforsamling om forhøjelse af loftet for egne indtægter i EU's 
langsigtede budget fra 1,2 % til op til 2 % af EU-27's BNI før krisen i en midlertidig 
periode,

– der henviser til Kommissionens økonomiske forårsprognose 2020, offentliggjort den 6. 
maj 2020,

– der henviser til den tyske forfatningsdomstols dom angående opkøbsprogrammet for 
offentlige udstedelser (PSPP) fra Den Europæiske Centralbank (ECB) af 5. maj 2020 og 
til Den Europæiske Unions Domstols pressemeddelelse af 8. maj 2020,

– der henviser til vedtagelsen den 19. marts 2020 af en midlertidig ramme, der sætter 
medlemsstaterne i stand til at støtte økonomien yderligere under covid-19-udbruddet 
under anvendelse af den fulde fleksibilitet i statsstøttereglerne,

– der henviser til ECB's Styrelsesråds afgørelse af 18. marts 2020 om 
pandeminødopkøbsprogrammet,

– der henviser til erklæringen af 23. marts 2020 fra EU's finansministre om stabilitets- og 
vækstpagten i lyset af covid-19-krisen,

– der henviser til Parisaftalen, der fastsætter en global ramme for at undgå farlige 
klimaændringer ved at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C 
og fortsætte bestræbelserne på at begrænse den til 1,5 °C,

– der henviser til Europarådets reviderede europæiske socialpagt af 3. maj 1996,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret af 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen i november 2017,

– der henviser til det foreløbige vurderingsnotat af 18. marts 2020 fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) med titlen "COVID-19 and the world of work: Impact and 
policy responses",
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– der henviser til De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

A. der henviser til, at Kommissionen efter flere udsættelser forventes at forelægge et 
ajourført forslag til den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 i slutningen af 
maj 2020 og et forslag til en genopretningsplan til støtte for genopretningen efter covid-
19-krisen med øget finansiering og øgede ressourcer;

B. der henviser til, at covid-19-pandemien har haft en enorm og ødelæggende indvirkning 
på medlemsstaternes økonomiske systemer og har forårsaget forstyrrelser i samfundet, 
navnlig for så vidt angår sårbare grupper og arbejdstagernes indkomst og rettigheder; 
der henviser til, at omfanget af den økonomiske nedgang som følge af sundhedskrisen 
er uden fortilfælde; der henviser til, at EU's BNP forventes at falde med omkring 7,5 % 
i 2020, hvilket er langt mere end under den globale finanskrise i 2009, og kun at stige 
igen med 6 % i 2021;

C. der henviser til, at covid-19-pandemien har blotlagt konsekvenserne af neoliberale EU-
politikker og manglen på koordinering og solidaritet mellem medlemsstaterne i 
sundhedskrisetider, hvilket også har forsinket de foranstaltninger, der er nødvendige for 
at støtte medlemsstater, der er i alvorlige vanskeligheder, og fremme økonomisk og 
social genopretning; der henviser til, at det ikke er lykkedes for EU at fremme en fælles 
strategi til bekæmpelse af virusset for at undgå konkurrence mellem medlemsstaterne 
om knappe sundhedsressourcer;

D. der henviser til, at de offentlige sundhedssystemer har været og fortsat er under stort 
pres for at sikre passende behandling af alle patienter; der henviser til, at de modtager 
stadig færre finansielle midler og bliver forsømt på grund af liberaliserings- og 
privatiseringsprocesser på den ene side og højrefløjens foranstaltninger med henblik på 
at gennemføre en stram finanspolitik på den anden side;

E. der henviser til, at Kommissionen har besluttet at aktivere "den generelle 
undtagelsesklausul", der er fastsat i stabilitets- og vækstpagtens regler om underskud, i 
et forsøg på at tilskynde medlemsstaterne til offentligt forbrug, men ikke har taget 
afgørende skridt til at erstatte den med en ny pagt for bæredygtig udvikling og 
beskæftigelse;

F. der henviser til, at ECB har givet tilsagn om at oprette et pandeminødopkøbsprogram på 
750 mia. EUR til køb af værdipapirer fra den private og den offentlige sektor, hvilket til 
dels vil lette den offentlige gæld under krisen, og om 120 mia. EUR i kvantitative 
lempelser og 20 mia. EUR i køb af fordringer;

G. der henviser til, at EU's stats- og regeringschefer den 23. april 2020 godkendte 
Eurogruppens afgørelser om ESM af 9. april 2020 sammen med afgørelserne om EIB 
og Kommissionens forslag, en pakke til en værdi af 540 mia. EUR, hvilket er 
utilstrækkeligt og i nogle tilfælde upassende, eftersom ESM-pakken kræver långivning 
og streng konditionalitet og ikke sikrer arbejdstagerrettigheder og garanterer lønninger 
inden for rammerne af SURE;
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H. der henviser til, at covid-19-krisen har meget forskellig indvirkning på 
medlemsstaternes og regionernes økonomier, da mulighederne for at reagere på den 
økonomiske krise varierer betydeligt; der henviser til, at de medlemsstater og regioner, 
der er hårdest ramt af sundhedskrisen, også vil få de største økonomiske vanskeligheder;

I. der henviser til, at de mest sårbare befolkningsgrupper vil blive hårdest ramt af de 
økonomiske konsekvenser af sundhedskrisen i alle medlemsstaterne; der henviser til, at 
de sociale, økonomiske og regionale forskelle, både i medlemsstaterne og i EU som 
helhed, højst sandsynligt vil stige;

J. der henviser til, at medlemsstaterne har meget forskellige finanspolitiske råderum; der 
henviser til, at EU's heterogene arkitektur, dets politikkers forskellige indvirkning og de 
utilstrækkelige svar på den økonomiske krise kan risikere at føre til en ny 
statsgældskrise;

K. der henviser til, at det er alle europæiske aktørers pligt at ændre deres økonomier med 
henblik på at støtte nogle inklusive, afbalancerede og miljømæssigt bæredygtige 
samfund; der henviser til, at en økonomisk meningsfuld løsning til genopretning fra 
EU's side ikke må øge medlemsstaternes gæld yderligere;

L. der henviser til, at den nuværende ramme for økonomisk styring, navnlig stabilitets- og 
vækstpagten, under den foregående krise viste sig at være yderst procyklisk og derfor 
har forværret de økonomiske forskelle i EU;

M. der henviser til, at de foranstaltninger, der er blevet vedtaget og bliver overvejet på EU-
plan, langt fra udgør det nødvendige svar på de problemer, der opstår som følge af den 
økonomiske og sociale situation, som er blevet forværret af konsekvenserne af covid-
19-udbruddet; der henviser til, at disse foranstaltninger, som det fremgår af 
Eurogruppens seneste møder, har blotlagt de grundlæggende modsætninger i EU og 
manglen på solidaritet og en passende reaktion på omfanget af de problemer, som 
medlemsstaterne og de europæiske befolkninger står over for, samtidig med at de 
europæiske stormagters og de store økonomiske og finansielle gruppers interesser bliver 
tilgodeset; der henviser til, at disse foranstaltninger er begrænsede og midlertidige og 
fastlagt i overensstemmelse med en gældsætningslogik, som tilføjer yderligere gæld til 
en allerede uholdbar gæld og på nogle betingelser, der hverken sikrer arbejdstagernes og 
borgernes rettigheder eller imødekommer medlemsstaternes behov, og forværrer 
asymmetrierne, ulighederne og afhængighedsforholdene inden for EU;

N. der henviser til, at covid-19-udbruddet på ingen måde må misbruges som en 
undskyldning for forsinkelser i bekæmpelsen af klima- og miljøkrisen; der henviser til, 
at der nu mere end nogensinde før er behov for en social, grøn genopbygning af vores 
samfund og økonomi efter udbruddet;

O. der henviser til, at både selve epidemien og den deraf følgende økonomiske og sociale 
krise er globale problemer; der henviser til, at konkurrence må og skal erstattes af 
solidaritet og samarbejde på globalt plan;

P. der henviser til, at ILO har erklæret, at den økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
krise, der fremskyndes af covid-19-pandemien, kan føre til et globalt tab af 
arbejdspladser på 305 millioner fuldtidsjob i andet kvartal af 2020;
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Q. der henviser til, at mennesker i usikre boliger, i usikre og atypiske ansættelsesforhold, i 
uformelle lejre, eller som er hjemløse og lever på gaden, mangler adgang til vand og 
ordentlige sanitære forhold, men også mangler tilstrækkelig adgang til information og 
en ordentlig digital adgang, er særlig hårdt ramt af de nedlukningsforanstaltninger, der 
håndhæves i medlemsstaterne;

En ny, ambitiøs og tilpasset FFR, der opfylder de reelle behov og borgernes forventninger

1. minder om sin holdning som vedtaget den 14. november 2018, selv om den var 
utilstrækkelig, og bekræftet den 10. oktober 2019 om, at forpligtelsesbevillingerne for 
perioden 2021-2027 bør fastsættes til 1 324,1 mia. EUR i 2018-priser (1,3 % af EU-27's 
BNI før krisen); understreger, at covid-19-krisen har ændret hele den kontekst, som 
denne holdning blev vedtaget i, radikalt; påpeger derfor, at der er behov for betydelige 
bevillinger ud over bevillingerne i Parlamentets holdning for at reagere på den aktuelle 
krise, de voksende uligheder og forskelle mellem medlemsstaterne og de barskere 
sociale, økonomiske, territoriale, miljømæssige, beskæftigelsesmæssige og 
sundhedsmæssige udfordringer;

2. minder om, at samhørighedspolitikken er baseret på solidaritet og endnu en gang har 
vist sig at være en af de mest effektive politikker til afhjælpning af de akutte 
udfordringer i forbindelse med covid-19-krisen; opfordrer til et styrket langsigtet budget 
for samhørighedspolitikken og en dybt reformeret og reelt bæredygtig fælles 
landbrugspolitik med højere rammebeløb i nominelle termer sammenlignet med den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020; minder om, at disse to politikker sikrer 
konvergens, velfærd og en rimelig levestandard samt udvikling af landdistrikterne, og at 
de bidrager til bekæmpelsen af sociale, økonomiske og territoriale forskelle mellem 
regioner og medlemsstater;

3. understreger, at alle kommende lovgivningsmæssige ændringer bør ledsages af en 
indikation af de mulige budgetmæssige konsekvenser for samhørighedspolitikken; 
understreger, at samhørighedspolitikken ikke bare kan behandles som et redskab til at 
øge eller kanalisere andre midler og instrumenter; understreger, at hvis 
samhørighedspolitikken skal tage fat på nye prioriteter inden for sektorer såsom 
sundhed, bæredygtig turisme og kultur og have større fokus på visse sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige prioriteter, er der behov for en betydelig forøgelse af 
ressourcerne; minder om, at tilskud fortsat skal være det centrale redskab i 
samhørighedspolitikken, navnlig til støtte for offentlige og sociale tjenester og SMV'er; 
opfordrer til, at der indføres et særligt beskyttende skjold for kommunerne, der er af 
afgørende betydning, da krisen og de deraf følgende negative økonomiske udsigter vil 
føre til et betydeligt indkomsttab, navnlig for kommunerne, og samtidig medføre en 
ekstra finansiel byrde;

4. minder om, at fred og solidaritet er centrale EU-værdier, der konsekvent bør støttes af 
EU-budgettet; fremhæver endvidere den hurtige udbredelse af covid-19-pandemien på 
verdensplan såvel som dens alvorlige indvirkning på tredjelande; er overbevist om, at 
solidaritet og internationalt samarbejde er nødvendige for at overvinde denne globale 
krise; kræver derfor, at tildelinger til forsvar, militær og intern sikkerhedspolitik 
annulleres, og at deres budgetter omfordeles til centrale konvergens- og 
solidaritetspolitikker såsom samhørighed, landbrug, humanitær bistand samt naboskabs- 
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og udviklingspolitik; finder det afgørende, at donorer ikke omfordeler midler, der 
allerede er afsat til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, til andre prioriteter i 
forbindelse med covid-19-indsatsen; mener, at EU bør medtage seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder i sin humanitære og udviklingsmæssige indsats i forbindelse 
med covid-19-pandemien;

5. fremhæver, at covid-19-pandemien har vist, at det er bydende nødvendigt at øge og 
afsætte tilstrækkelige midler til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) samt de nationale myndigheder, der 
har ansvaret for disse områder gennem EU-programmerne;

6. mener, at en større andel af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 som følge af 
covid-19-krisen bør tildeles nationale, regionale og kommunale offentlige tjenester, 
offentlige sundhedssystemer, forskning, Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede, uddannelse, miljøet og LIFE-programmet, SMV'er, kystfiskeri i lille 
målestok samt udvikling og humanitære politikker;

7. understreger, at en CO2-reduktion på 70 % i 2030 er nødvendig for at nå 1,5 C-målet i 
Parisaftalen under hensyntagen til principperne om lighed i FN's rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC); understreger, at målene for integrering af klima- og 
biodiversitetsmålene i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 bør være mere 
vidtgående end de niveauer, der er fastsat i den foreløbige rapport; opfordrer til et 
udgiftsmål på 50 % for klima og miljø i den næste FFR;

8. opfordrer til, at målene i Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling integreres 
horisontalt; understreger, at en retfærdig omstilling også bør betragtes som en horisontal 
EU-politiktilgang, der sikrer respekt for sociale og miljømæssige rettigheder, 
befolkningens velfærd og opadgående sociale, økonomiske og territoriale konvergens 
samt opnår en vidtgående dekarbonisering i overensstemmelse med 2030-målene; 
understreger, at fonden for retfærdig omstilling bør gennemføre disse værdier og sikre 
den stærkt tiltrængte bæredygtige, inklusive og socialt retfærdige omstilling til en 
kulstoffri økonomi;

9. foreslår, at der under FFR-udgiftsområderne udpeges prioriterede bæredygtige sektorer 
og budgetposter med stor kapacitet til at skabe økonomisk aktivitet, kvalitetsjob af høj 
kvalitet, og navnlig at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden, og at de bør modtage 
prioriteret finansiering i lyset af hensigten om at afsætte midler til projekter, der er 
"køreklare";

10. gentager sin holdning om ikke at give sit samtykke til en ny FFR uden en aftale om et 
revideret og udvidet EU-system for egne indtægter;

11. opfordrer til, at loftet for EU's egne indtægter forhøjes til 2 % af EU-27's BNI før krisen 
i hele perioden 2021-2027; understreger, at de yderligere midler, der stammer fra denne 
forhøjelse, udtrykkeligt bør tildeles til politikker, der bidrager til modvirkning af covid-
19, samt til EU's centrale sociale, miljømæssige og solidariske politikker;

12. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ny, meget mere ambitiøs og tilpasset FFR for 
2021-2027 i overensstemmelse med ovennævnte principper med øget finansiering til 
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politikkerne vedrørende samhørighed, klima, beskæftigelse og sundhed;

13. opfordrer Kommissionen til straks at udarbejde en ambitiøs og solidarisk flerårig FFR-
beredskabsplan for den næsten uundgåelige mulighed for, at den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 ikke vil blive vedtaget i tide til at træde i kraft den 1. januar 2021, 
således at der ikke bare stilles et sikkerhedsnet til rådighed for modtagerne af midler fra 
EU-programmerne ved blot at forlænge lofterne for 2020, men også for at bidrage 
effektivt til at afbøde de mangefacetterede virkninger af covid-19; understreger, at FFR-
beredskabsplanen bør være gyldig i mindst ét år fra januar 2021 og bør sikre passende 
justeringer, omlægninger og fleksibilitet såvel som målrettede stigninger;

En socialt og miljømæssigt retfærdig genopretningsplan, som ikke lader nogen i stikken

14. beklager dybt Kommissionens forsinkede fremlæggelse af sin genopretningsplan og 
understreger behovet for effektiv koordinering og planlægning på EU-plan; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge en holistisk genopretningsplan baseret på 
fællesskabsmetoden, som gør det muligt for medlemsstaterne at ændre deres økonomier 
på en bæredygtig, sammenhængende og socialt afbalanceret måde i overensstemmelse 
med målene for bæredygtig udvikling;

15. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en europæisk genopretningsfond på mindst 
1,5 billioner EUR, der skal finansieres ved hjælp af uamortisable obligationer med en 
rentesats på nul, som bør fordeles mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med 
samhørighedsreglerne, og som anvender tilskud uden nogen form for makroøkonomisk 
eller anden konditionalitet; mener, at disse obligationer bør opkøbes af ECB og fritages 
for overholdelse af stabilitets- og vækstpagten, indtil den ophæves;

16. minder om, at samhørighed og konvergens bør være grundpiller i genopretningsplanen; 
mener, at genopretningen i hele EU skal baseres på EU-dækkende instrumenter og 
politikker, der undgår at udvide de forskelle, der skyldes krisens asymmetriske 
virkninger; mener, at en stærk samhørighedspolitik vil støtte genopretningen i alle 
regioner og således vende udviklingen mod sociale, økonomiske og territoriale forskelle 
og i stedet hjælpe de hårdest ramte, svageste og mest sårbare samfund og mennesker 
samt fremme bæredygtig vækst og jobskabelse; mener, at den øjeblikkelig kriseindsats 
og likviditetsstøtte bør fortsætte, indtil de hårdest ramte medlemsstater, regioner og 
sektorer viser tydelige tegn på genopretning; understreger, at med henblik på at opbygge 
en langsigtet modstandsdygtighed over for kriser samt økonomisk stabilitet, social 
retfærdighed og bæredygtig vækst skal genopretningsplanen sikre ambitiøse offentlige 
investeringer, der fremmer sundhed, uddannelse, uddannelse, den digitale økonomi og 
miljøet, samtidig med at der sættes hårdt ind over for strukturelle udfordringer; 
opfordrer til, at der i alle facetter af genopretningsplanen fuldt ud tages hensyn til de 
særlige forhold i regionerne i den yderste periferi i overensstemmelse med artikel 349 i 
TEUF;

17. opfordrer Kommissionen til at sikre, at de forværrede uligheder og den asymmetriske 
offentlige gæld forårsaget af covid-19-pandemien behandles ved hjælp af konkrete, 
ikke-økonomiske stramninger, herunder tilskud med en rentesats på nul, og 
gensidiggørelse og omstrukturering af ny gæld;

18. understreger, at covid-19-udbruddet har illustreret markedsøkonomiens mangler, idet 
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produktionen og handelen kontrolleres af multinationale virksomheder og en oppustet 
finanssektor; mener, at en genopretningsstrategi bør fokusere på langsigtede offentlige 
investeringer i essentielle realøkonomiske sektorer, hvilket vil skabe arbejdspladser af 
høj kvalitet og fair udvikling og nå ambitiøse klimamål; påpeger det presserende behov 
for en offentlig investeringsplan til at fremme udviklingen af en offentlig 
produktionssektor, navnlig for strategiske sektorer såsom lægemidler, 
sundhedsprodukter, personlige værnemidler og medicinsk udstyr; understreger, at 
statsstøtte og alle andre former for økonomisk støtte fra medlemsstaterne og EU kun må 
tildeles virksomheder, som ikke unddrager sig betaling af skat og ikke har udbetalt 
udbytte;

19. er af den opfattelse, at den samlede pakke på 540 mia. EUR, som blev godkendt af 
Eurogruppen den 9. april 2020, er aldeles utilstrækkelig i lyset af de øgede behov; 
beklager dybt, at disse instrumenter hovedsagelig er gældsinstrumenter, hvilket vil føre 
til en eksplosion af den offentlige gæld i alle medlemsstater; modsætter sig det snævre 
anvendelsesområde, den begrænsede kapacitet, de betingelser og den overvågning, der 
er knyttet til de 240 mia. EUR, der stilles til rådighed gennem ESM, og som har fået de 
medlemsstater, der har størst behov for finansiel bistand, til at undlade at anvende disse 
redskaber; opfordrer Eurogruppen til at genoverveje både omfanget af bistanden og 
betingelserne i sit forslag;

20. er dybt bekymret over Kommissionens statistiske metoder, navnlig de alt for 
optimistiske antagelser om gearing, som den anvender med henblik på at generere 
midler; er af den faste overbevisning, at en simpel ometikettering af eksisterende 
finansieringsinstrumenter ikke vil være nok til det presserende behov for økonomisk 
genopretning og omstilling;

21. bemærker, at covid-19-pandemien og den deraf følgende økonomiske recession, 
klimakrisen og den ekstreme ulighed i høj grad er indbyrdes forbundne; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet for den bæredygtige investeringsplan til 2 billioner 
EUR til finansiering af en progressiv europæisk social og grøn pagt med det formål at 
mindske uligheder, skabe millioner af nye arbejdspladser, styrke den sociale og 
økonomiske samhørighed og sundhedssystemernes beredskab i forbindelse med 
fremtidige pandemier og imødegå klimakrisen; understreger, at offentlige midler bør gå 
til offentlige projekter og skabe offentlige gevinster; mener, at Kommissionens 
meddelelse af 14. januar 2020 om en bæredygtig europæisk investeringsplan er 
utilstrækkelig og alt for afhængig af mobiliseringen af privat finansiering med offentlige 
garantier;

22. opfordrer til, at der udarbejdes en europæisk støtteplan for SMV'er, navnlig inden for 
uddannelse, sport, kultur, medier, kreativitet og turisme, som er blandt de sektorer, der 
er hårdest ramt af krisen;

23. opfordrer medlemsstaterne til – i lyset af den tyske forbundsforfatningsdomstols nylige 
afgørelse – hurtigst muligt at ændre ECB's mandat, således at den kan fungere som ægte 
långiver i sidste instans, i lighed med centralbankerne i andre jurisdiktioner, og at 
underlægge den fuld demokratisk kontrol; påpeger, at Kommissionen kan overvinde de 
nuværende retlige vanskeligheder ved at beholde obligationerne, indtil de nødvendige 
retlige ændringer kan foretages;
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24. opfordrer til, at stabilitetspagten, lovgivningen om økonomisk styring ("sixpack" og 
"twopack"), det europæiske semester og budgettraktaten ophæves og erstattes af en 
bæredygtig udviklings- og beskæftigelsespagt, som vil sikre beskæftigelse, inklusiv 
vækst og miljøbeskyttelse; understreger, at EU og medlemsstaterne på denne måde vil 
udvikle det nødvendige råderum til at fremme offentlige investeringer, finansiere 
offentlige tjenesteydelser og deres sociale funktioner, sætte skub i den økonomiske 
aktivitet, navnlig i de produktive sektorer, og tillade offentligt ejerskab af og kontrol 
med strategiske sektorer i økonomien; understreger endvidere, at dette vil sikre, at den 
"fleksibilitet", som EU nu tillader, ikke vil blive fulgt af sparepolitikker, der har gjort 
store dele af samfundene fattigere, sådan som det skete efter krisen i 2008;

25. opfordrer til en genforhandling af betingelserne, løbetiden, renterne og størrelsen af den 
offentlige gæld, således at der kan ske en omlægning af midlerne fra gældsafvikling til 
de presserende økonomiske og sociale behov i medlemsstaterne;

26. opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger med henblik på at minimere de 
bivirkninger, der følger af den nødvendige lempelse af statsstøttereglerne, hvilket 
sandsynligvis vil øge kløften mellem medlemsstaterne og mellem virksomhederne;

27. understreger, at adgang til enhver form for genopretningsmidler skal respektere 
retsstatsprincippet, være i overensstemmelse med 1,5 C-målet i Parisaftalen og 2030-
målene for emissionsreduktion, være i overensstemmelse med de sociale mål såsom at 
mindske fattigdom og indkomstulighed samt bekæmpe skatteunddragelse, aggressiv 
skatteplanlægning, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge;

28. opfordrer Kommissionen til at udelukke offshore-selskaber og selskaber, der har været 
involveret i skatteunddragelse, skatteundgåelse eller skattesvig, fra EIB's programmer til 
bekæmpelse af de økonomiske og sociale konsekvenser af pandemien såvel som fra 
anden offentlig støtte med relation til covid-19, navnlig arbejdsløshedsinstrumentet 
SURE;

29. mener, at en CO2-afgiftsordning ved EU's grænser, der effektivt beskatter yderligere 
kulstof fra produktion uden for EU og transport til EU, bør kombineres med en 
overførsel af miljøteknologi gennem tildeling af gratis licenser til udviklingslande;

30. understreger, at arbejdstagerne under ingen omstændigheder bør betale for denne krise; 
opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at finansiere inddrivelsen gennem 
skatter, der står i et rimeligt forhold til rigdom og indkomst, til at foreslå en ambitiøs 
formueskat, indføre en effektiv og proportional selskabsskat, navnlig for virksomheder i 
den finansielle sektor, som har draget fordel af kortsigtede og spekulative transaktioner, 
og til at støtte en skat på finansielle transaktioner ("Tobin-skat");

31. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til 
beskyttelse af arbejdspladser og lønninger for de millioner af arbejdstagere, der er berørt 
af krisen, og til at garantere sundheds- og arbejdsvilkårene for de arbejdstagere, der 
anses for nødvendige under krisen, samt støtte dem finansielt;

32. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at finansiere 
grænseoverskridende projekter til fremme af økonomisk og social udvikling gennem 
midler fra det europæiske territoriale samarbejde (ETC) med fokus på mindre projekter, 
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som kunne være af afgørende betydning for grænseoverskridende områder og 
euroregioner, og at lette arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænserne, når de 
sundhedsmæssige betingelser tillader det, herunder ved at fremme princippet om lige 
muligheder, og ved at tilpasse de administrative, sociale og lovgivningsmæssige 
rammer;

33. insisterer på, at genopretningsplanen og det reviderede FFR-forslag sikrer finansiering 
til ligestilling mellem kønnene, kvinders rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder, menneskerettigheder og civilsamfundsorganisationer, for at 
sikre programmernes kontinuitet og afhjælpe de uforholdsmæssigt store konsekvenser, 
som krisen vil have for kvinder, piger og marginaliserede grupper;

34. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at reaktionen på den krise, der vil 
følge den nuværende pandemi, ikke vil medføre, at de grupper, der er mest udsat for 
fattigdom, og som allerede er marginaliseret, herunder minoriteter og personer med 
indvandrerbaggrund, lades i stikken; opfordrer til, at det reviderede FFR-forslag og 
genopretningsplanen til at yde passende og direkte investeringer til 
civilsamfundsorganisationerne, herunder organisationer, der ledes af migranter og 
mindretal, fokuserer på dem, der støtter marginaliserede befolkningsgrupper, og sætter 
dem i stand til at nå ud til flere mennesker; opfordrer til, at den nye FFR sikrer, at 
ressourcerne til modtagelse af migranter og flygtninge, og deres tidlige integration og 
inklusion, der indgår i den foreslåede asyl-, migrations- og integrationsfond (AMIF), 
ikke reduceres, og at disse grupper er berettigede til tilstrækkelig støtte, uanset deres 
immigrationsstatus;

35. understreger, at Parlamentet er den eneste demokratisk valgte institution i EU; beklager 
dybt, at dets førende rolle i forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 
2021-2027 og genopretningsplanen undergraves; understreger, at genopretningspakken 
bør være omfattende og indlejret i den nye, ambitiøse og tilpassede FFR; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at respektere Parlamentets beføjelser som medlovgiver og 
til at arbejde i fuld åbenhed; understreger, at det ikke vil tillade Kommissionen og Det 
Europæiske Råd at sætte Parlamentet i en "take it or leave it"-situation; understreger, at 
alle foranstaltninger, der gennemføres af Kommissionen, skal underkastes 
parlamentarisk kontrol; opfordrer til, at beslutninger om at tilsidesætte Parlamentet 
ophæves;

°

° °

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den 
Europæiske Centralbank samt til medlemsstaternes regeringer, parlamenter og 
arbejdsmarkedsparter.


