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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet kräver att unionens budget för 2021 sätter EU-medborgarna 
i centrum för en rättvis, inkluderande och hållbar återhämtningsstrategi, som skulle 
mildra effekterna av covid-19-krisen och bidra till den europeiska gröna given, den 
digitala agendan, en inkluderande industristrategi och den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och samtidigt bidra till att uppnå EU:s klimatåtaganden senast 2030 och 
åtagandet om en koldioxidneutral ekonomi senast 2050 inom ramen för Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling.

2. Europaparlamentet begär att unionens budget för 2021, som gäller det första året för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027, ger ett ambitiöst, effektivt och ändamålsenligt bidrag 
till återhämtningen av unionens ekonomi med hänsyn till effekterna av covid-19-
pandemin. Parlamentet välkomnar Europeiska rådets överenskommelse om ett nytt 
återhämtningsinstrument, Next Generation EU, som bygger på en gemensam upplåning 
från unionens sida, som ett viktigt steg för att unionen ska kunna säkra den solidaritet 
som krävs för att hantera en symmetrisk chock, och kräver det snabbt antas. Parlamentet 
beklagar dock nedskärningarna i bidragsdelen av Next Generation EU, vilket ledde till 
nedskärningar i framtidsorienterade program och strykandet av innovativa program. 
Parlamentet välkomnar kommissionens ordförandes initiativ att direkt involvera 
parlamentet i förhandlingarna om återhämtningsplanen genom tillämpning av 
artikel 324 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet begär att 
Europaparlamentet i egenskap av budgetmyndighet fullt ut involveras 
i återhämtningsinstrumentet.

3. Europaparlamentet understryker vikten av ansvar och transparens för de organ som 
erhåller finansiering från unionen.

4. Europaparlamentet kräver en mer ambitiös EU-budget för 2021 till stöd för ett snabbt 
genomförande av faciliteten för återhämtning och resiliens, som syftar till att hantera de 
utmaningar som identifierats inom den europeiska planeringsterminen, i vilken målen 
för hållbar utveckling ska integreras, samt till att stödja skapandet av sysselsättning och 
konvergens i unionen. Parlamentet understryker att från och med 2021 bör faciliteten 
för återhämtning och resiliens fokusera på hållbara tillväxtfrämjande investeringar 
i linje med den europeiska pelaren för sociala rättigheter, Parisavtalet och principen om 
att inte orsaka betydande skada samt unionens åtagande till förmån för en 
koldioxidneutral ekonomi senast 2050. Parlamentet anser att faciliteten för återhämtning 
och resiliens också bör vara förenlig med nationella energi- och klimatplaner.

Parlamentet påminner om att unionens budget även bör stödja genomförandet av 
hållbara och socialt balanserade strukturreformer som ökar konkurrenskraften, 
resiliensen, konvergensen och den hållbara, inkluderande och sammanhängande 
tillväxten, och kräver i detta sammanhang att de första betalningarna görs så tidigt som 
möjligt under 2021.
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Parlamentet kräver en demokratisk och parlamentarisk förhandsgranskning för att 
säkerställa att det råder balans mellan institutionella befogenheter och att kommissionen 
har befogenhet att övervaka planerna för återhämtning och resiliens, och begär därför att 
Europaparlamentet involveras genom delegerade akter liksom i efterhandskontrollerna 
av att medlen inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens har använts på 
ett bra sätt i de europeiska medborgarnas intresse och säkerställer ett verkligt europeiskt 
mervärde.

5. Europaparlamentet anser att betydande tekniskt stöd är nödvändigt för att stärka 
medlemsstaternas administrativa kapacitet att utveckla och genomföra de reformer som 
är nödvändiga för resiliens och återhämtning redan 2021. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna när det gäller verktyg för grön 
budgetering.

6. Europaparlamentet framhåller att den chock som orsakats av covid-19-utbrottet är 
symmetrisk, men noterar den asymmetriska inverkan som covid-19-utbrottet har på 
medlemsstaternas ekonomier. Parlamentet understryker vikten av att stödja företag med 
solvensproblem till följd av covid-19 i linje med unionens sociala, klimatmässiga och 
miljömässiga åtaganden. Parlamentet varnar för risken för snedvridningar på den inre 
marknaden på grund av ojämn kapacitet att ge ekonomiskt stöd till medlemsstaterna. 
Parlamentet beklagar att Europeiska rådet har dragit tillbaka det tillfälliga instrumentet 
för solvensstöd. Parlamentet insisterar på att företag som riskerar insolvens behöver 
snabbt stöd för att undvika alla ytterligare negativa konsekvenser för investerings- och 
arbetslöshetsnivåerna, som en del av unionens nuvarande fleråriga budgetram.

7. Europaparlamentet begär att unionens budget för 2021 ska säkerställa att 
InvestEU-programmet uppnår både sitt långsiktiga mål genom att tillhandahålla mer 
investeringskapacitet i syfte att stödja sysselsättning, små och medelstora företag, 
hållbar infrastruktur och forskning, och sitt nya kortsiktiga uppdrag att stödja den 
ekonomiska återhämtningen genom strategiska investeringar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att de företag som spelar en roll i den europeiska värdekedjan, 
såsom underleverantörer, förblir livskraftiga och inriktade på miljöanpassning och 
digital omställning.

8. Europaparlamentet välkomnar den tillfälliga ramen för statligt stöd för att stödja 
ekonomin i samband med covid-19. Parlamentet efterlyser utökade resurser för att 
säkerställa en fullständig och snabb tillämpning av unionens konkurrenspolitik. 
Parlamentet betonar i detta avseende de specifika möjligheterna för att bevilja offentligt 
stöd till alla mikroföretag och små företag, även om de redan befann sig i ekonomiska 
svårigheter den 31 december 2019, och stöder tillämpningen av den tillfälliga ramen så 
länge som det är nödvändigt under återhämtningsperioden. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att till fullo utnyttja den tillfälliga ramen även via dess nya 
återhämtningsinstrument, Next Generation EU. Parlamentet räknar med att 
kommissionen också kommer att behöva övervaka system som godkänts enligt den 
tillfälliga ramen och deras inverkan på den inre marknadens funktion. Parlamentet 
påminner om medlemsstaternas olika kapacitet att tillhandahålla sådant ekonomiskt stöd 
i form av statligt stöd, vilket skapar snedvridningar av marknaden och orättvisa 
konkurrensvillkor. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja europeiska företags 
investeringar i ny teknik och att fastställa gemensamma minimistandarder för att 
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specificera kravet på att företag som får finansiellt stöd ska respektera kriterierna för 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-kriterierna) samt skattetransparens, för 
att undvika att olika nationella kriterier ger upphov till ytterligare avvikelser och för att 
visa hur det offentliga stöd som mottagits används för att anpassa verksamheten till 
unionens klimat- och miljömål och Parisavtalet. Parlamentet påminner om att stöd 
endast bör beviljas för att täcka förluster i förbindelse med covid-19. Parlamentet kräver 
att företag som är registrerade i skatteparadis inte ska få tillgång till statligt stöd eller 
finansiella stödpaket om de inte åtar sig att ändra sitt agerande. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa lika villkor jämfört med företag i tredjeländer.

9. Europaparlamentet välkomnar den europeiska gröna given som en av huvudpelarna för 
att omvandla unionens ekonomi. Parlamentet efterlyser tillräcklig finansiering för att 
kunna hantera utmaningar relaterade till hållbar utveckling, bland annat genom 
investeringsplanen för ett hållbart Europa. Parlamentet påminner om vikten av att styra 
medlemsstaternas ekonomier i riktning mot unionens mål om en klimatneutral ekonomi, 
parlamentets ståndpunkt att uppnå en utgiftsnivå för klimatintegrering på 30 % och en 
utgiftsnivå för biologisk mångfald på 10 % och Europeiska investeringsbankens 
åtagande att fasa ut det ekonomiska stödet till fossila bränslen från och med slutet av 
2021.

10. Europaparlamentet efterlyser tillräckliga resurser för bekämpning av 
skatteundandragande, skatteflykt, ekonomisk brottslighet och penningtvätt och för 
anslutningen till ramen för ekonomisk styrning. Parlamentet betonar att 
uppskattningarna av årliga förluster på grund av skatteundandragande och skatteflykt 
varierar mellan 750 och 1 000 miljarder EUR för alla medlemsstater. Parlamentet 
välkomnar särskilt kommissionens handlingsplan för en övergripande EU-politik för att 
förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, som bör genomföras under 2020 
och 2021 och som omfattar sex pelare, däribland en som syftar till att säkerställa tillsyn 
på EU-nivå. Parlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan för rättvis och enkel 
beskattning till stöd för återhämtningen.

11. Europaparlamentet betonar det fortsatta behovet av ökade personalresurser och 
finansiella resurser till rapporterande enheter och skattemyndigheter, bland annat för att 
stödja unionens insatser för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande. 
Parlamentet välkomnar inrättandet av EU:s övervakningscentrum för skatte- och 
finansbrott som en förberedande åtgärd och dess införande i kommissionens 
handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningen. Parlamentet 
kräver tillräcklig finansiering och tillräckliga personalresurser för de relevanta 
programmen och byråerna.

12. Europaparlamentet påminner om att införandet av en korg med nya egna medel är av 
avgörande betydelse för att tillgodose de ekonomiska behoven i förbindelse med stödet 
till återhämtningen och andra unionsprioriteringar och fortsatt det enda sättet att 
säkerställa att finansieringen av den gröna och den digitala omställningen inte belastar 
medborgarna direkt. Parlamentet uppmanar bestämt medlemsstaterna att snabbt enas om 
en ökning av taken för egna medel och att snabbt anta lagstiftningsförslag som skapar 
nya egna medel, till exempel en andel av intäkterna från en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas, en skatt på digitala tjänster, en skatt på finansiella transaktioner, ett 
plastbidrag och en koldioxidjusteringsmekanism. Parlamentet påminner om vikten av 
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att skapa europeisk suveränitet på de digitala och industriella områdena. Parlamentet 
betonar behovet av en tydlig och bindande tidsplan för införandet av dem.

13. Europaparlamentet kräver att unionens budget för 2021 ska bidra till att uppfylla de 
politiska prioriteringarna när det gäller fullbordandet av kapitalmarknadsunionen, bland 
annat främja investeringar för återhämtningen efter pandemin.

14. Europaparlamentet kräver tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) med hänsyn till de nya 
uppgifter och befogenheter de tilldelats genom antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/21751. Parlamentet inser behovet av att ge incitament till 
ökad transparens om hur tillsynsstyrelserna i de olika ESA-myndigheterna fungerar, 
vilket skulle bidra till att förbättra ansvarsskyldigheten och styrningsstrukturen. 
Parlamentet betonar att utvecklingen inom finansteknik, betalningar och 
finansförmedling utanför banksektorn kan medföra nya befogenheter och uppgifter för 
ESA-myndigheterna, vilka bör matchas med tillräckliga resurser.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 av den 18 december 2019 om ändring av förordning 
(EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning 
(EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet 
(Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för 
finansiella instrument, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella 
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2015/847 om 
uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (EUT L 334, 27.12.2019, s. 1).
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