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Den fleråriga budgetramen 2021–2027, det interinstitutionella avtalet, 
EU:s återhämtningsinstrument och förordningen om rättsstatsprincipen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar de 
politiska överenskommelser, däribland 
gemensamma och ensidiga förklaringar, 
som nåddes av medlagstiftarna den 5 
november om förordningen om 
rättsstatsprincipen och den 10 november 
om den fleråriga budgetramen, det 
interinstitutionella avtalet och 
återhämtningsinstrumentet. Parlamentet 
betonar att dessa historiska politiska 
överenskommelser bland annat omfattar 
följande:

• Ett aldrig tidigare skådat paket på 
1,8 biljoner euro bestående av den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 (1 074 euro som 
gradvis ökas till 1 085 miljarder euro), 
tillsammans med 
återhämtningsinstrumentet (750 miljarder 
euro).

• Ett tillskott på 16 miljarder euro till 
den fleråriga budgetramen 2021–2027 som 
ska fördelas till EU:s flaggskeppsprogram 
som fastställts av Europaparlamentet (EU 
för hälsa, Horisont Europa, Erasmus+, 
Fonden för integrerad gränsförvaltning, 
Frontex, InvestEU, Rättigheter och värden, 
Kreativa Europa, humanitärt bistånd och 
NDICI) och för att stärka budgetinsatserna 
vid oförutsedda händelser.

• En rättsligt bindande färdplan för 
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att införa nya egna medel under nästa 
fleråriga budgetram, som åtminstone bör 
vara tillräcklig för att täcka framtida 
återbetalningskostnader (kapitalkostnader 
och räntor) för EU:s 
återhämtningsinstrument.

• En rättsligt bindande minimiandel 
för klimatrelaterade utgifter på minst 30 % 
av den fleråriga budgetramen och 
återhämtningsinstrumentet och för utgifter 
relaterade till biologisk mångfald på 7,5 % 
2024 och 10 % 2026 och framåt av den 
fleråriga budgetramen.

• Inslag för att övervaka utgifterna 
för jämställdhet och integrering.

• En förstärkt roll för 
Europaparlamentet som budgetmyndighet, 
i förbindelse med förvaltningen av EU:s 
återhämtningsinstrument och externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
samt vid inrättandet av framtida 
krisinstrument som ska grundas på 
artikel 122 i EUF-fördraget.

• Ett fungerande rättsstatsvillkor.
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