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Den flerårige finansielle ramme 2021-2027, den interinstitutionelle aftale, EU-
genopretningsinstrumentet og forordningen om retsstatsprincippet

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over de politiske aftaler, 
herunder de fælles og ensidige erklæringer, 
som den lovgivende myndigheds to parter 
nåede til enighed om den 5. november om 
forordningen om retsstatsprincippet, og den 
10. november om FFR, IIA og EURI; 
fremhæver, at disse historiske politiske 
aftaler bl.a. indeholder følgende 
bestemmelser:

• en hidtil uset pakke til en 
værdi af 1,8 billioner EUR 
bestående af FFR 2021-2027 
(1 074 EUR, som gradvist bevæger 
sig op på 1 085 mia. EUR) sammen 
med genopretningsinstrumentet 
(750 mia. EUR)

• 16 mia. EUR som et 
supplement til FFR 2021-2027, der 
skal fordeles til EU's 
flagskibsprogrammer, som Europa-
Parlamentet har udpeget, 
(EU4Health, Horisont Europa, 
Erasmus+, Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning, Frontex, 
InvestEU, Rettigheder og Værdier, 
Et Kreativt Europa, humanitær 
bistand og NDICI), og til at styrke 
den budgetmæssige reaktion på 
uforudsete begivenheder

• en retligt bindende køreplan 
for indførelse af nye egne indtægter 

1. glæder sig over de politiske aftaler, 
herunder de fælles og ensidige erklæringer, 
som den lovgivende myndigheds to parter 
nåede til enighed om den 5. november om 
forordningen om retsstatsprincippet, og den 
10. november om FFR, IIA og EURI; 
fremhæver, at disse historiske politiske 
aftaler bl.a. indeholder følgende 
bestemmelser:

• en hidtil uset pakke til en 
værdi af 1,8 billioner EUR 
bestående af FFR 2021-2027 
(1 074 EUR, som gradvist bevæger 
sig op på 1 085 mia. EUR) sammen 
med det gældsfinansierede 
genopretningsinstrument (750 mia. 
EUR)

• 16 mia. EUR som et 
supplement til FFR 2021-2027, der 
skal fordeles til EU's 
flagskibsprogrammer, som Europa-
Parlamentet har udpeget, 
(EU4Health, Horisont Europa, 
Erasmus+, Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning, Frontex, 
InvestEU, Rettigheder og Værdier, 
Et Kreativt Europa, humanitær 
bistand og NDICI), og til at styrke 
den budgetmæssige reaktion på 
uforudsete begivenheder

• en retligt bindende køreplan 
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i løbet af den næste FFR, som 
mindst bør være tilstrækkelige til at 
dække de fremtidige 
tilbagebetalingsomkostninger 
(hovedstol og renter) ved EU-
genopretningsinstrumentet

• en retligt bindende 
minimumsandel af klimarelaterede 
udgifter på mindst 30 % af FFR og 
Next Generation EU og af 
biodiversitetsrelaterede udgifter på 
7,5 % i 2024 og 10 % i 2026 og 
fremefter i FFR'en

• elementer til overvågning af 
udgifterne til ligestilling mellem 
kønnene og integration af 
kønsaspektet

• en forstærket rolle for 
Europa-Parlamentet som 
budgetmyndighed, i [forvaltningen] 
af EU-genopretningsinstrumentet 
og de eksterne formålsbestemte 
indtægter samt i forbindelse med 
oprettelsen af fremtidige 
nødinstrumenter, der skal baseres 
på artikel 122 i TEUF

• en konditionalitet med 
hensyn til retsstatsprincippet, som 
fungerer;

for indførelse af nye egne indtægter 
i løbet af den næste FFR, som 
mindst bør være tilstrækkelige til at 
dække de fremtidige 
tilbagebetalingsomkostninger 
(hovedstol og renter) ved EU-
genopretningsinstrumentet

• en retligt bindende 
minimumsandel af klimarelaterede 
udgifter på mindst 30 % af FFR og 
Next Generation EU og af 
biodiversitetsrelaterede udgifter på 
7,5 % i 2024 og 10 % i 2026 og 
fremefter i FFR'en

• elementer til overvågning af 
udgifterne til ligestilling mellem 
kønnene og integration af 
kønsaspektet

• en forstærket rolle for 
Europa-Parlamentet som 
budgetmyndighed, i [forvaltningen] 
af EU-genopretningsinstrumentet 
og de eksterne formålsbestemte 
indtægter samt i forbindelse med 
oprettelsen af fremtidige 
nødinstrumenter, der skal baseres 
på artikel 122 i TEUF

• en konditionalitet med 
hensyn til retsstatsprincippet, som 
fungerer;
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