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B9-0230/2020

Europa-Parlamentets beslutning om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det 
Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020
(2020/2732(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225, 295, 310, 311, 312, 323 og artikel 324 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og til artikel 2, 3 og 15 i traktaten om Den 
Europæiske Union,

– der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 og til Kommissionens ændrede 
forslag af 28. maj 2020 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme (FFR) for årene 2021-2027 (COM(2018)0322),

– der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 og det ændrede forslag af 28. maj 
2020 til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 
(COM(2018)0325),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 om "EU-budgettet som 
drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" (COM(2020)0442) og de tilhørende 
forordninger, afgørelser og retsakter med relation til FFR, egne indtægter og 
genopretningsplanen,

– der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske sommerprognose af 7. juli 
2020,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde, vedtaget den 21. juli 
2020,

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

1. tager resultatet af Det Europæiske Råds møde den 17.-21. juli og de konklusioner, stats- 
og regeringscheferne har vedtaget, til efterretning; glæder sig desuden over stats- og 
regeringschefernes accept af et genopretningsinstrument til at kickstarte økonomien som 
foreslået af Europa-Parlamentet i maj; udtrykker sin støtte til Det Europæiske Råds 
tilgang, som ikke gik ud over traktaternes bestemmelser; mener, at den samlede pakke 
giver en investeringsimpuls, herunder ved at trække på private investeringer, som vil 
hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe de forventede dybe og langvarige virkninger 
af den aktuelle krise; understreger, at denne genopretningspakke vil tjene som et 
redskab i de igangværende bestræbelser på at omlægge vores økonomier gennem 
sammenlægning af strategiske investeringer til støtte for SMV'er og den europæiske 
industri og på at øge jobmulighederne og styrke kvalifikationerne for at afbøde 
virkningerne af krisen for arbejdstagere, forbrugere og familier; finder det vigtigt, at den 
adresserer sociale og økonomiske uligheder og behovene hos dem, der er hårdest ramt 
af krisen;

2. udtrykker tvivl med hensyn til medtagelsen af koblinger til klimarelaterede mål, som 
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kan være overambitiøse og kan hæmme medlemsstaternes evne til at støtte 
beskæftigelse og et styrket nationalt industrigrundlag;

3. forpligter sig til konstruktive og fremadskuende forhandlinger med Rådet og 
Kommissionen på grundlag af deres respektive holdninger; er parat til fremskyndede 
forhandlinger for at sikre et positivt og konstruktivt resultat i så god tid, at det er muligt 
at påbegynde gennemførelsen fra begyndelsen af 2021;

4. bemærker, at covid-19-krisen har meget forskellige virkninger på medlemsstaternes 
økonomier, da mulighederne for at reagere på den økonomiske krise er meget 
uensartede; understreger, at mange medlemsstater, der er hårdest ramt af 
sundhedskrisen, også vil lide mest økonomisk set; udtrykker bekymring over, at 
medlemsstaternes asymmetriske økonomiske reaktioner kan føre til endnu en finans- og 
statsgældskrise, bringe EU's konvergensbestræbelser i fare og skabe forvridninger på 
det indre marked;

5. udtrykker bekymring over, at de midler, der er aftalt under genopretningspakken, ikke 
vil være til rådighed med det samme; mener, at det er ekstremt beklageligt, hvis midler, 
der er øremærket til respons på covid-19-pandemien, først er til rådighed i foråret 2021, 
ca. 12 måneder efter krisens lavpunkt i mange medlemsstater;

6. understreger, at de programmer, der finansieres gennem Next Generation EU, bør være i 
overensstemmelse med og fuldt ud tilpasset EU's forpligtelser og prioriteter; bemærker, 
at coronaviruspandemien har ændret de offentlige og private finanser radikalt, hvilket 
vil kræve, at Kommissionen i omfattende grad tager sine politiske prioriteter op til 
fornyet overvejelse, bl.a. gennem indførelse af en "genopretningstest" og en suspension 
af alle forventede foranstaltninger inden for rammerne af den europæiske grønne pagt 
med henblik på at mindske de administrative og lovgivningsmæssige byrder og gøre det 
muligt at træffe alle nødvendige foranstaltninger til støtte for virksomhederne og 
industrien på europæisk og nationalt plan;

7. mener, at de reformer og investeringer, der finansieres under genopretningen, kan 
stræbe efter konkurrenceevne og fremtidsorienterede mål, såsom forskning, 
digitalisering og støtte til SMV'er, men også fremme iværksætteri og nedbringelse af 
energiafhængigheden af tredjelande, idet det vigtigste mål er at stimulere og tilskynde 
til stærke, konkurrencedygtige økonomier i alle medlemsstater, hvilket vil føre til 
beskæftigelse og økonomisk vækst; understreger, at medlemsstaterne er bedst egnede til 
at udpege de projekter og investeringer, der bedst kan skabe merværdi ved anvendelsen 
af genopretningsmidlerne;

8. mener, at Parlamentet som den ene af budgetmyndighedens parter og på grund af 
betydningen af gennemsigtighed, demokrati og ansvarlighed skal inddrages fuldt ud i 
etableringen og gennemførelsen af genopretningsinstrumentet og låntagnings- og 
långivningstransaktioner, da disse er grundlæggende budgettransaktioner; mener, at 
midlerne bør udbetales hurtigt for at støtte den hårdt tiltrængte genopretningproces og 
sikre, at genopretnings- og resiliensprogrammerne synkroniseres med eksisterende EU-
fonde og -målsætninger, der udgør en reel europæisk merværdi; mener, at Parlamentets 
efterfølgende demokratiske kontrol med etableringen og gennemførelsen af 
genopretningsinstrumentet og låntagnings- og långivningstransaktioner skal sikres og 
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komplementeres af den nødvendige gennemsigtighed, information og ansvarlighed over 
for borgerne;

9. opfordrer Kommissionen til at undgå urealistiske forventninger til eller prognoser for 
afkastet af sine projekter og til at gennemføre forbedrede resultatmålinger, der bedre 
afspejler projekternes resultater, for at muliggøre en bedre vurdering af, om de giver 
valuta for pengene;

10. støtter anvendelsen af den mellemstatslige tilgang til effektiv bilæggelse af uenigheder, 
der viser værdien af at finde en kollektiv tilgang på tværs af alle medlemsstater baseret 
på respekt for nationalstaterne; understreger, at den endelige aftale skal opfylde EU-
borgernes behov;

11. fremhæver, at der er plads til forbedringer, navnlig i de fremtidsorienterede 
programmer, i FFR for 2021-2027; understreger, at de er behov for reelle politiske 
forhandlinger og en kvalitativ aftale;

12. udtrykker bekymring for, at den langsigtede gennemførlighed af FFR'en og dens 
programmer ikke bør bringes i fare gennem en kortsigtet tilgang, der primært er 
centreret om et politisk kompromis om finansiering af genopretningsforanstaltningerne; 
mener, at bevillingen til samhørighedspolitikken, som er et centralt element til støtte for 
medlemsstaternes økonomiske udvikling, ikke må reduceres strukturelt;

13. beklager, at nedskæringerne i den fælles landbrugspolitik ikke tager højde for dens 
strategiske betydning; understreger, at nedskæringen af budgettet for den fælles 
landbrugspolitik er i modstrid med Europa-Parlamentets opfordring til at fastholde og 
stabilisere den fælles landbrugspolitiks budget i faste priser; gentager, at nedskæringer i 
finansieringen vil begrænse landbrugernes muligheder for at bidrage til stabilitet på 
landbrugsfødevaremarkederne i EU og til opfyldelsen af andre politikmål;

14. understreger, at de interinstitutionelle forhandlinger bør omfatte tal for både FFR'en og 
Next Generation EU efter udgiftsområde og program; fremhæver, at nogle 
flagskibsprogrammer nu risikerer at opleve et øjeblikkeligt fald fra 2020 til 2021; 
påpeger endvidere, at EU's budget som helhed kan falde drastisk fra og med 2024 til 
langt under de nuværende niveauer, hvilket vil være i modstrid med og være til fare for 
EU's forpligtelser og prioriteter, navnlig den digitale dagsorden, støtten til økonomisk 
omstilling og et konkurrencedygtigt indre marked, fremme af forsvarskapacitet, 
beskæftigelsesstøtten og den geopolitiske dagsorden;

15. understreger, at alle godtgørelser i forbindelse med Next Generation EU (hovedstol og 
renter) bør medregnes ud over FFR-lofterne og placeres under "Ekstraordinær og 
midlertidig forhøjelse af lofterne for egne indtægter med henblik på at afhjælpe covid-
19-krisen" som fastsat i artikel 3, litra c), i Rådets afgørelse om ordningen for Den 
Europæiske Unions egne indtægter [COM(2020)0445-2018/0135(CNS)];

16. påpeger, at den begrænsede fleksibilitet, der blev opnået enighed om under de tidligere 
FFR-forhandlinger, i vid udstrækning blev anvendt af Kommissionen og Rådet for at 
imødegå de hidtil usete og/eller uforudsete kriser i løbet af den finansielle periode; 
insisterer derfor på, at fleksibiliteten bør forøges mindst til det niveau, som 
Kommissionen har foreslået, og som er beregnet ud over FFR-lofterne i både 
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forpligtelser og betalinger;

17. minder om den aftale, som stats- og regeringscheferne har indgået om egne indtægter; 
bemærker, at Kommissionen i sit forslag til FFR har foreslået nye emner til egne 
indtægter; opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at opfordre til, at EU 
tillægges beføjelser til at opkræve skatter eller til at stræbe efter yderligere egne 
indtægter i tilknytning til miljømål; understreger, at bidrag baseret på 
bruttonationalindkomst (BNI) udgør en pålidelig, stabil og retfærdig indtægtskilde for 
EU-budgettet og nyder fordel af meget stor støtte fra et stort flertal af medlemsstaterne, 
og mener, at egne indtægter bør præsenteres på en klar og ensartet måde i de nationale 
budgetter for at sikre gennemsigtighed i og sammenlignelighed af EU's indtægter;

18. erklærer sig derfor rede til at fremskynde vedtagelsen af programmerne under FFR for 
2021-2027 og genopretningsplanen for at sikre en gnidningsløs begyndelse fra den 1. 
januar 2021, forudsat at der i tilstrækkeligt omfang opnås enighed om ovennævnte 
forbedringer;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Det Europæiske Råd og 
Kommissionen.


