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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at EU har brug for en mere bæredygtig vækstmodel for at kunne reagere på de 
økonomiske, sociale, miljømæssige, digitale og demografiske udfordringer, som 
medlemsstaterne står over for, via gennemførelsen af en langsigtet og effektiv strategi; 
glæder sig over den europæiske grønne pagt og den dertil knyttede investeringsplan for 
et bæredygtigt Europa, som er den nye grønne vækststrategi for Europa, hvor 
bæredygtighed, samhørighed, borgernes velfærd, social retfærdighed og 
makroøkonomisk stabilitet står i centrum; understreger, at denne nye strategi skal 
baseres på investeringer og en socialt retfærdig omstilling for at sikre konvergens, 
jobskabelse, reduktion af uligheder og varig velstand for fremtiden, samtidig med at 
naturressourcernes begrænsninger respekteres; noterer sig, at Kommissionens årlige 
vækststrategi har ændret navn til den årlige strategi for bæredygtig vækst, og forventer, 
at politikken ændres med sigte på dette mål;

2. understreger, at disse udfordringer kan påvirke mennesker på både positive og negative 
måder og muligvis kan føre til negative fordelingseffekter; mener derfor, at det er 
afgørende at sikre gennemførelsen af principperne om solidaritet og principperne for 
den europæiske søjle for sociale rettigheder med henblik på at bekæmpe arbejdsløshed, 
fattigdom blandt personer i arbejde og jobusikkerhed samt ulighed mellem kønnene og 
kønsbestemte lønforskelle; understreger, at det er afgørende at sikre, at en ny inklusiv 
europæisk vækstmodel ikke lader dem i stikken, der ikke er i stand til fuldt ud at drage 
fordel af de muligheder, den skaber; mener, at dette bl.a. kan opnås ved at foretage 
betydelige investeringer i infrastruktur, færdigheder og uddannelse, sundhedspleje, 
forskning og innovation;

3. understreger det europæiske semesters betydning som et instrument til at sikre 
makroøkonomisk og finanspolitisk samordning og sammenhæng med henblik på at 
skabe synergier og bidrage til makroøkonomisk stabilitet og bæredygtig udvikling; 
glæder sig over det øgede fokus på klima og miljømæssig bæredygtighed og på 
gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i landerapporterne samt på 
forpligtelserne i henhold til Parisaftalen; mener, at det er afgørende at bevare det 
europæiske semesters oprindelige formål og funktion, da det blev oprettet med henblik 
på at skabe en ramme for samordning af de økonomiske politikker i hele EU og fremme 
bæredygtig vækst på en bæredygtig måde for at fremme ansvarlige finanspolitikker, 
strukturreformer og investeringer;

4. glæder sig over Kommissionens nye tilsagn om at revidere de nuværende regler i 
stabilitets- og vækstpagten under hensyntagen til henstillingerne fra Det Europæiske 
Finanspolitiske Råd;

5. mener, at der bør overvejes yderligere fleksibilitet for at tage hensyn til 
medlemsstaternes bestræbelser på at støtte en retfærdig og inklusiv overgang til en 
konkurrencedygtig og grøn økonomi og imødegå de risici, der er forbundet med 
klimaændringer, herunder den deraf følgende stigning i regionale forskelle, ved bl.a. at 
fremme bæredygtige investeringer med henblik på at opnå større konvergens; 
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understreger betydningen af at vedtage en europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning 
med henblik på at overvinde sociale og økonomiske ubalancer;

6. glæder sig over performancerapporterne om det indre marked, som vil aflive myterne 
om "nettobidragydere og nettomodtagere" til EU's budget ved at fremlægge tal, der 
illustrerer fordelene ved adgang til det indre marked for alle medlemsstater og ved 
solidaritet mellem vores økonomier; understreger, at tilgangen med "nettobidragydere 
og nettomodtagere" navnlig ikke anerkender fordelene ved den frie bevægelighed for 
varer, kapital, tjenesteydelser og personer mellem EU-landene; har tillid til, at reformen 
og forbedringen af EU's egne indtægter også vil bidrage til at punktere de ovennævnte 
myter;

7. understreger betydningen af et rettidigt og tilstrækkeligt finansieret EU-budget og en 
tilstrækkelig flerårig finansiel ramme med henblik på at tackle de fælles udfordringer og 
borgernes forventninger og samtidig sikre politisk sammenhæng og yde et væsentligt 
bidrag til bæredygtig vækst i medlemsstaterne; minder om Parlamentets holdning, der 
kræver et stærkt og troværdigt EU-budget, uden at det forringer niveauet af de 
mangeårige EU-politikker, der er forankret i traktaterne, og en aftale om en reform af 
EU's egne indtægter som betingelse for, at det vil give sit samtykke; anmoder 
Kommissionen om at vedtage en mere retfærdig og mere gennemsigtig, stringent og 
omfattende metode til integrering af klima- og biodiversitetshensyn; mener, at dette bør 
omfatte reviderede resultatindikatorer for definition og sporing af klima- og 
biodiversitetsrelevante udgifter, forebyggelse af økonomisk støtte til skadelige 
foranstaltninger, retningslinjer for at sikre, at alle EU's udgifter er forenelige med 
Parisaftalens tilsagn om at holde den globale opvarmning på under 1,5 grader, og 
overvågning af de mellem- til langsigtede virkninger af klimamainstreaming med 
henblik på modvirkning og tilpasning, idet Parlamentet inddrages i denne proces; 
minder om, at det fremtidige EU-budget bør bidrage til at integrere klimaaspektet og 
biodiversiteten ud over de niveauer, der gælder for målrettede investeringer, ved at 
integrere de klimamæssige og sociale aspekter i beslutningsprocessen for alle større 
programmer og i hele den politiske cyklus;

8. er af den opfattelse, at medlemsstaterne og regionerne har forskellige udgangspunkter 
og behov med hensyn til omstillingen, og at nogle af dem derfor vil blive udsat for 
forskellige grader af risiko på grund af deres økonomiske, geografiske og sociale 
dimensioner; understreger, at der ikke må ses bort fra den indsats, der allerede er gjort; 
mener, at mekanismen for retfærdig omstilling skal sikre en passende, inklusiv, rimelig 
og retfærdig omstilling for alle regioner, der er berørt af omstillingen til en 
kulstofneutral økonomi;

9. minder om, at det er vigtigt at fuldføre Den Økonomiske og Monetære Union med en 
central finanspolitisk kapacitet, der kan afbøde makroøkonomiske chok ved hjælp af 
instrumenter såsom den europæiske genforsikringsordning for 
arbejdsløshedsunderstøttelse og den europæiske investeringsstabiliseringsfunktion; 
noterer sig forslagene om at oprette et budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne i euroområdet samt et reformstøtteprogram; mener, at 
forvaltningsstrukturen for ovennævnte budgetinstrument bør være underlagt 
demokratisk kontrol, og frygter, at instrumentet, hvis det er for lille, risikerer ikke at 
være makroøkonomisk relevant;
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10. understreger, at det er vigtigt for EU's og dets medlemsstaters budgetmæssige 
ressourcer at bekæmpe skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv 
skatteplanlægning gennem en samordnet indsats på europæisk plan; minder om, at 
investeringer i denne kamp giver de nationale budgetter deres finansieringskraft tilbage 
langt lettere og mere systematisk end eventuelle besparelser, der er opnået på baggrund 
af EU-budgettet; mener, at de digitale teknologier vil påvirke den måde, hvorpå 
merværdien skabes i økonomien, og at det europæiske skattesystem bør reformeres med 
henblik på at håndtere denne omstilling; understreger, at enhver skattereform, der sigter 
mod at gøre de nationale budgetter grønnere, bør resultere i en socialt afbalanceret 
økonomisk byrde for skatteyderne;

11. noterer sig, at det europæiske semesters regnskabspligt kunne forbedres yderligere, 
herunder i prioritetsfasen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde hen 
imod, at Parlamentet får en større rolle i styringen af det europæiske semester; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de nationale parlamenters, 
arbejdsmarkedets parters og andre relevante interessenters rolle i det europæiske 
semester.



PE644.963v02-00 6/7 AD\1199099DA.docx

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 17.2.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

26
2
3

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal 
Rubial, Alexandra Geese, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz 
Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, 
Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Jens Geier, Fabienne Keller, Aušra 
Maldeikienė

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
209, stk. 7)

Delara Burkhardt, Nicolaus Fest, Francisco José Millán Mon



AD\1199099DA.docx 7/7 PE644.963v02-00

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

26 +
PPE Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Francisco José Millán 

Mon, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Erik Bergkvist, Delara Burkhardt, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Margarida 
Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

2 -
ID Anna Bonfrisco, Nicolaus Fest

3 0
ECR Bogdan Rzońca

GUE/NGL Silvia Modig

ID Herve Juvin

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


