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FORSLAG

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

1. opfordrer til, at EU's budget for 2021 sætter de europæiske borgere i centrum for en 
retfærdig, inklusiv og bæredygtig genopretningsstrategi, der kan afbøde virkningerne af 
covid-19-krisen og levere resultater med hensyn til den europæiske grønne pagt, den 
digitale dagsorden, en inklusiv industristrategi og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og samtidig bidrage til opfyldelsen af EU's klimaforpligtelser inden 2030 og 
til at opfylde forpligtelsen om en kulstofneutral økonomi senest i 2050 inden for 
rammerne af Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling;

2. opfordrer til, at der i Unionens budget for 2021, som svarer til det første år i den flerårige 
finansielle ramme 2021-2027, ydes et ambitiøst, reelt og effektivt bidrag til 
genopretningen af Unionens økonomi efter konsekvenserne af covid-19-udbruddet; 
glæder sig over Det Europæiske Råds aftale om et nyt genopretningsinstrument, Next 
Generation EU (NGEU), der er baseret på fælles låntagning fra Unionens side, og som er 
et vigtigt skridt for Unionen og bygger på den nødvendige solidaritet til at imødegå et 
symmetrisk chok, og opfordrer til, at den hurtigt vedtages; beklager imidlertid 
nedskæringerne i tilskudskomponenten i NGEU, som resulterede i nedskæringer i 
fremtidsorienterede programmer og annulleringer af innovative programmer; glæder sig 
over, at formanden for Kommissionen har taget initiativ til direkte at inddrage 
Parlamentet i forhandlingerne om genopretningsplanen ved at aktivere artikel 324 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; opfordrer til, at Europa-
Parlamentet inddrages fuldt ud i genopretningsinstrumentet i sin egenskab af 
budgetmyndighed;

3. understreger vigtigheden af ansvarlighed og gennemsigtighed for organer, der modtager 
EU-midler;

4. opfordrer til et mere ambitiøst EU-budget for 2021 til at støtte en hurtig gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, der har til formål at tackle de udfordringer, der er 
identificeret i det europæiske semester, hvori målene for bæredygtig udvikling skal 
integreres, samt at støtte jobskabelse og konvergens inden for Unionen; understreger, at 
denne facilitet allerede fra 2021 bør fokusere på vækstfremmende investeringer i 
overensstemmelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" samt Unionens forpligtelse til at opnå en 
kulstofneutral økonomi senest i 2050; mener, at genopretnings- og resiliensfaciliteten 
også bør være i overensstemmelse med nationale energi- og klimaplaner;

minder om, at Unionens budget også bør støtte tilvejebringelse af bæredygtige og socialt 
afbalancerede strukturreformer, der øger konkurrenceevnen, modstandsdygtighed, 
konvergens og bæredygtig, inklusiv og sammenhængende vækst, og opfordrer i denne 
forbindelse indtrængende til, at de første betalinger foretages så tidligt som muligt i 2021;

opfordrer til en forudgående demokratisk og parlamentarisk kontrol for at sikre, at der er 
balance mellem de institutionelle beføjelser, og at Kommissionen har beføjelse til at 
overvåge genopretnings- og resiliensplanerne, og kræver derfor, at Europa-Parlamentet 
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inddrages gennem delegerede retsakter samt i den efterfølgende kontrol af, at pengene 
under genopretnings- og resiliensfaciliteten bruges hensigtsmæssigt til gavn for de 
europæiske borgere og sikrer reel europæisk merværdi;

5. mener, at betydelig teknisk støtte er afgørende for at styrke medlemsstaternes 
administrative kapacitet til allerede i 2021 at udvikle og gennemføre de nødvendige 
reformer med henblik på modstandsdygtighed og genopretning; opfordrer Kommissionen 
til at samarbejde med medlemsstaterne om grønne budgetredskaber;

6. fremhæver den symmetriske natur af det chok, covid-19-udbruddet har fremkaldt, men 
bemærker imidlertid den asymmetriske virkning, som covid-19-pandemien har på 
medlemsstaternes økonomier; understreger betydningen af at støtte virksomheder med 
solvensproblemer som følge af covid-19 i overensstemmelse med Unionens sociale, 
klimamæssige og miljømæssige forpligtelser; advarer om risikoen for forvridninger på 
det indre marked på grund af medlemsstaternes ujævne kapacitet til at yde finansiel 
støtte; beklager Det Europæiske Råds tilbagetrækning af det midlertidige 
solvensstøtteinstrument; fastholder, at virksomheder, der er i risiko for at blive 
insolvente, har behov for hurtig støtte for at undgå eventuelle yderligere negative 
konsekvenser for investerings- og arbejdsløshedsniveauerne som led i Unionens 
nuværende flerårige finansielle ramme;

7. opfordrer til, at Unionens budget for 2021 sikrer, at InvestEU-programmet opfylder både 
sin langsigtede målsætning ved at stille mere investeringskapacitet til rådighed til støtte 
for beskæftigelse, SMV'er, bæredygtig infrastruktur, forskning og dets nye kortsigtede 
opgave om at støtte den økonomiske genopretning gennem strategiske investeringer; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at de virksomheder, der spiller en rolle i den 
europæiske værdikæde, såsom underleverandører, fortsat er levedygtige og er orienteret 
mod grøn og digital omstilling;

8. glæder sig over de midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til 
støtte for økonomien i forbindelse med covid-19; opfordrer til at styrke ressourcerne med 
henblik på at sikre en fuldstændig og hurtig anvendelse af Unionens konkurrencepolitik; 
fremhæver i denne forbindelse de specifikke muligheder for at yde offentlig støtte til alle 
mikrovirksomheder og små virksomheder, selv om de allerede var i finansielle 
vanskeligheder den 31. december 2019, og støtter anvendelsen af de midlertidige 
rammebestemmelser, så længe det er nødvendigt i løbet af genopretningsperioden; 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af de midlertidige rammebestemmelser 
også via det nye genopretningsinstrument, NGEU; forventer, at Kommissionen også vil 
skulle overvåge de ordninger, der er godkendt i henhold til de midlertidige 
rammebestemmelser, og deres indvirkning på det indre markeds funktion; minder om 
medlemsstaternes forskellige kapacitet til at yde en sådan økonomisk støtte via statsstøtte, 
hvilket skaber markedsforvridninger og ulige konkurrencevilkår; opfordrer 
Kommissionen til at støtte europæiske virksomheder, der investerer i nye teknologier, og 
til at fastsætte fælles minimumsstandarder med henblik på at præcisere kravet om, at 
virksomheder, der modtager finansiel støtte, skal efterleve kriterier inden for miljø, 
sociale forhold og god selskabsledelse og udvise gennemsigtighed på skatteområdet for at 
undgå, at forskellige nationale kriterier giver anledning til yderligere forskelle, og at de 
skal påvise, hvordan den modtagne offentlige støtte anvendes til at tilpasse deres 
aktiviteter til Unionens klima- og miljømål og Parisaftalen; minder om, at der kun bør 
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ydes støtte til dækning af tab i forbindelse med covid-19; opfordrer indtrængende til, at 
virksomheder, der er registreret i skattely, nægtes adgang til statsstøtte eller finansielle 
hjælpepakker, hvis de ikke forpligter sig til at ændre deres adfærd; opfordrer 
Kommissionen til at sikre lige konkurrencevilkår i forhold til virksomheder fra 
tredjelande;

9. glæder sig over den europæiske grønne pagt som en af de vigtigste søjler i omstillingen af 
EU's økonomi; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige midler til at gøre det muligt at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet med bæredygtig udvikling, herunder gennem 
investeringsplanen for et bæredygtigt Europa; minder om betydningen af at bevæge 
medlemsstaternes økonomier i retning af Unionens mål om en klimaneutral økonomi, om 
Parlamentets holdning om at opnå et udgiftsniveau for klimaindsatsen på 30 % og et 
udgiftsniveau for biodiversitet på 10 % og om Den Europæiske Investeringsbanks 
forpligtelse til at udfase den økonomiske støtte til fossile brændstoffer fra slutningen af 
2021;

10. opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til bekæmpelse af 
skatteunddragelse, skatteundgåelse, økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge og 
til at sikre overholdelse af rammen for økonomisk styring; understreger, at skønnene over 
de årlige tab som følge af skatteunddragelse og skatteundgåelse varierer mellem 750 og 
1 000 mia. EUR for alle medlemsstater; glæder sig i særdeleshed over Kommissionens 
handlingsplan for en samlet EU-politik til forebyggelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme, som bør gennemføres i 2020 og 2021, og som omfatter seks 
søjler, herunder en, der tager sigte på at sikre tilsyn på EU-plan; glæder sig over 
Kommissionens handlingsplan for en retfærdig og enkel beskatning til støtte for 
genopretningen;

11. understreger det fortsatte behov for øgede menneskelige og finansielle ressourcer til 
regnskabsenheder og skattemyndigheder, herunder til at støtte Unionens indsats for at 
bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse; glæder sig over oprettelsen af 
EU's observationsorgan for beskatning og økonomisk kriminalitet som en forberedende 
foranstaltning og dens medtagelse i Kommissionens handlingsplan for en retfærdig og 
enkel beskatning til støtte for genopretningen; opfordrer til tilstrækkelig finansiering og 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer til de relevante programmer og agenturer;

12. minder om, at indførelsen af en vifte af nye egne indtægter er afgørende for at opfylde de 
finansielle behov i forbindelse med støtten til genopretning og andre EU-prioriteter og 
fortsat er den eneste måde at sikre, at finansieringen af den grønne omstilling og den 
digitale omstilling ikke er en direkte belastning for borgerne og fremtidige generationer; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om en forhøjelse af 
lofterne for egne indtægter og til uden ophold at vedtage lovgivningsforslag, der skaber 
nye egne indtægter, såsom en andel af indtægterne fra et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag, en skat på digitale tjenester, en afgift på finansielle transaktioner, 
et plastbidrag og en CO2-grænsetilpasningsmekanisme; minder om, at det er vigtigt at 
skabe europæisk suverænitet på det digitale og industrielle område; understreger, at der er 
behov for en klar og bindende tidsplan for deres indførelse;

13. opfordrer til, at Unionens budget for 2021 bidrager til at opfylde de politiske prioriteter 
med hensyn til fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, herunder fremme af investeringer 
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som led i genopretningen efter pandemien;

14. opfordrer til, at de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) i lyset af de nye opgaver og 
beføjelser, som de er blevet betroet som følge af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2019/21751, sikres tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer; anerkender behovet for at skabe incitamenter til øget gennemsigtighed med 
hensyn til, hvordan de forskellige tilsynsmyndigheders tilsynsråd fungerer, hvilket kan 
bidrage til at forbedre ansvarligheden og forvaltningsstrukturen; understreger, at 
udviklingen inden for fintech, betalinger og ikke-bankmæssig finansiel formidling kan 
føre til nye beføjelser og opgaver for ESA'erne, som bør modsvares af tilstrækkelige 
ressourcer.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2175 af 18. december 2019 om ændring af forordning 
(EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), 
forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om 
oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), 
forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, 
der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle 
investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2015/847 om oplysninger, der skal medsendes 
ved pengeoverførsler (EUT L 334 af 27.12.2019, s. 1).
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