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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 Unionens budget for 2022 gennemfører den europæiske grønne pagt; 
opfordrer til en tilnærmelse af Unionens budget for 2022 til Unionens klimaforpligtelser i 
henhold til Parisaftalen;

2. opfordrer til, at 2022-budgettet bidrager til opfyldelsen af de prioriteter, der er skitseret i 
det europæiske semester, samtidig med at det får mulighed for at gennemføre den 
europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale rettigheder og FN's verdensmål 
for bæredygtig udvikling, og opfordrer til, at de udgifter, der er forbundet med 
genopretnings- og resiliensfaciliteten (RRF), anvendes i dens politiske mål, der er 
struktureret i 6 søjler, og til at bidrage til effektivt at tackle alle eller en betydelig del af 
de udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger;

3. beklager de nedskæringer, som Rådet har foreslået i Unionens budget for 2022, og 
minder om behovet for at opfylde de forpligtelser, der er aftalt for FFR'en på 
interinstitutionelt plan;

4. mener, at Unionens budget fortsat bør støtte den bæredygtige og inklusive sociale og 
økonomiske genopretning i Den Europæiske Union efter covid-19-pandemien og støtte 
Unionens prioriteter; understreger, at det symmetriske chok forårsaget af covid-19-
pandemien har haft asymmetriske konsekvenser for medlemsstaterne, og advarer mod 
risikoen for en ujævn og uretfærdig genopretning både på EU- og nationalt plan;

5. opfordrer til et inklusivt EU-budget, der hjælper europæerne med at håndtere den digitale 
omstilling; opfordrer til gennemførelsen af EU's politik for digital uddannelse og af det 
europæiske uddannelsesområde med henblik på at nå målene for digitale færdigheder;

6. støtter EU-institutionernes tilgang til at støtte sundhed og tackle økonomiske og sociale 
chok som følge af covid-19-pandemien; fremhæver, at virksomheder og husholdninger 
har modtaget den nødvendige finansielle støtte, siden covid-19-pandemien brød ud;

7. understreger, at Next Generation EU (NGEU) udgør en vigtig beslutning i Unionens 
budget, og at kun en effektiv anvendelse af midlerne kan føre til instrumentets succes; 
minder om, at godkendelsen af de nationale planer kun er begyndelsen på processen, og 
anmoder Kommissionen om at garantere, at kun projekter, der er i overensstemmelse med 
NGEU, vil blive finansieret;

8. anmoder om en mere proaktiv tilgang fra Kommissionens side med at bekæmpe misbrug 
af EU-midler, uregelmæssigheder og interessekonflikter; understreger, at der er behov for 
betydelige forbedringer for at bevare troværdigheden af de centrale principper i Unionens 
budgetpolitik; udtrykker bekymring over de utilstrækkelige fremskridt, der er gjort, 
navnlig med udgifterne til den fælles landbrugspolitik, hvor der er mindre 
gennemsigtighed, og hvor Kommissionens rolle med hensyn til at kontrollere den 
korrekte anvendelse af EU-midler er mindre end for andre dele af Unionens budget;
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9. understreger behovet for forbedrede og målrettede foranstaltninger for hurtigt og effektivt 
at støtte personer, arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, sektorer og regioner, 
som er hårdere ramt af pandemien; opfordrer til øgede ressourcer til bekæmpelse af 
sociale og kønsbestemte uligheder, fattigdom og arbejdsløshed, med særlig vægt på 
kvinder, unge og sårbare grupper;

10. understreger vigtigheden af, at der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed til 
koordineringen og overvågningen af makroøkonomiske, sociale politikker og 
miljøpolitikker, bekæmpelse af hvidvask af penge, bekæmpelse af økonomisk 
kriminalitet og til håndhævelsen af rammerne for økonomisk styring; beklager, at 
Unionen, medlemsstaterne og Unionens budget mister hundredvis af milliarder af euro 
hvert år på grund af skatteunddragelse og skatteundgåelse, som kunne kanaliseres til 
genopretningsindsatsen;

11. understreger navnlig behovet for i lyset af konklusionerne i Den Europæiske 
Revisionsrets (Revisionsrettens) særberetning nr. 13/2021 straks at afsætte tilstrækkelige 
ressourcer til at styrke Kommissionens kapacitet for at sikre en effektiv gennemførelse og 
håndhævelse af den eksisterende lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge og af 
finansiering af terrorisme i hele Unionen;

12. insisterer på sin opfordring til, at Revisionsretten, Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske Anklagemyndighed får tilstrækkelige finansielle 
og menneskelige ressourcer til at kontrollere anvendelsen af EU-midler; er bekymret 
over, at Kommissionen og Rådet kun har foreslået minimale forhøjelser af disse 
institutioners og organers budgetter;

13. minder om, at indførelsen af en vifte af nye egne indtægter er den bedste måde at sikre 
bæredygtigheden af Unionens budget på lang sigt;

14. understreger nødvendigheden af at sætte skub i en retfærdig bæredygtig og inklusiv 
økonomisk genopretning, samtidig med at det tilstræbes at gennemføre socialt 
afbalancerede reformer til modernisering af Unionens økonomier og forbedre deres 
modstandsdygtighed, samhørighed og konkurrenceevne samt lette SMV'ers og nystartede 
virksomheders adgang til finansiering; understreger, at SMV'er er blevet hårdt ramt af 
covid-19-krisen; understreger betydningen af tilstrækkelig finansiering til effektivt at 
kunne støtte SMV'er og nystartede virksomheder; opfordrer til, at Unionens budget for 
2022 letter adgang til finansiering, der støtter virksomheder i at nå Unionens mål om at 
opnå en klimaneutral økonomi;

15. glæder sig over vedtagelsen af InvestEU-programmet; insisterer på, at InvestEU-
programmet i 2022 bør prioritere lettere adgang til finansiering for SMV'er samt 
finansiering af sociale investeringer og færdigheder;

16. glæder sig over forlængelsen indtil den 31. december 2021 af de midlertidige 
rammebestemmelser for statsstøtte i lyset af covid-19-krisen; opfordrer til at styrke 
ressourcerne med henblik på at sikre en fuldstændig og hurtig anvendelse af Unionens 
konkurrencepolitik; opfordrer medlemsstaterne og Unionen til gennem det nye 
genopretningsinstrument, RRF, at gøre fuld brug af de midlertidige rammebestemmelser 
for statsstøtte til finansielle behov, der er direkte relateret til covid-19-pandemien; 
forventer, at Kommissionen overvåger alle ordninger, der er godkendt i henhold til de 
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midlertidige rammebestemmelser, og deres indvirkning på det indre markeds funktion;

17. understreger, at de kulturelle og kreative sektorer samt turisme, herunder kulturel turisme 
og uddannelse er og fortsat vil være blandt de vigtigste sektorer, der bærer byrden af 
virkningerne af den covid-19-krise, som Unionen står overfor;

18. opfordrer til at sikre, at budgettet bidrager til at opfylde den økonomiske politiks 
prioriteter, såsom fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, med henblik på yderligere at 
fremme et langsigtet og bæredygtigt investeringsklima og adgang til finansiering for alle 
markedsdeltagere, men navnlig for SMV'er og nystartede virksomheder, samtidig med at 
der skabes yderligere investeringsmuligheder for detailinvestorer;

19. understreger betydningen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger inden for 
rammerne af Unionens budget og opfordrer Kommissionen til at udvise større fleksibilitet 
i forbindelse med evalueringen og revurderingen af de forslag, der fremsættes under 
Unionens budget;

20. opfordrer Kommissionen til at foreslå en mere stringent tilgang til frigørelser og til at 
omfordele og genanvende uudnyttede midler til finansiering af de prioriterede mål og 
områder, der er aftalt på interinstitutionelt plan, navnlig på områder, der vedrører 
pandemiforvaltning, uddannelse, sundhedspleje, innovation og socialpolitik;

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

22. opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til de 
europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) i betragtning af deres nyligt tildelte opgaver 
og beføjelser som følge af revisionen af ESA-forordningerne (ved forordning (EU) 
2019/2175); opfordrer til øget gennemsigtighed med hensyn til, hvordan deres tilsynsråd 
fungerer, for at forbedre deres ansvarlighed og ledelsesstrukturer;

23. mener i lyset af de mangler, som Revisionsretten påpegede i sin særberetning nr. 13/2021 
for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) indsats inden for 
bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, at en del af budgettet bør 
opføres i reserven, indtil EBA sikrer fuld overholdelse af anbefalingerne i 
Revisionsrettens beretning og i sin arbejdsplan for 2022 og fastlægger en klar strategi for 
en effektiv anvendelse af alle dens værktøjer til bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme;

24. fremhæver, at udviklingen inden for bæredygtig finansiering, fintech, bekæmpelse af 
hvidvask af penge, cyberrobusthed, betalinger og ikkebankmæssig finansiel formidling 
har medført eller vil medføre nye kompetencer og opgaver for ESA'erne, som bør 
modsvares af tilstrækkelige ressourcer; påpeger navnlig, at vedtagelsen af lovgivning 
vedrørende centrale clearingsmodparter i Unionen (EU-CCP'er) har resulteret i 
opgraderede mandater og opgaver for Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA), men ikke er blevet afspejlet i yderligere 
budgetmidler, hvilket kan lægge pres på ESMA's evne til at levere resultater med hensyn 
til dens tilsyns- og reguleringsdagsorden for EU-CCP'er; fremhæver, at både 
forordningen om markeder for kryptoaktiver, forordningen om DLT-pilotordningen og 
retsakten om digital operationel modstandsdygtighed (DORA) sandsynligvis vil medføre 
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nye kompetencer for ESA'erne;

25. noterer sig den vigtige rolle, som ESMA's tilsynsudvalg spiller, både i forhold til EU- og 
tredjelands-CCP'er, med hensyn til at holde de europæiske finansielle markeder stabile og 
velordnede og forbedre investorbeskyttelsen; bemærker, at selv om finansieringen af 
aktiviteter i forbindelse med EU-CCP'er er dækket af ESMA's budget, er tredjelands-
CCP'ernes tilsynsaktiviteter dækket af de gebyrer, som ESMA opkræver fra tredjelands-
CCP'er; noterer sig, at der ikke blev stillet yderligere ressourcer til rådighed for ESMA 
med hensyn til de nye EU-CCP-opgaver under EMIR 2.2 eller CCP-genopretnings- og 
resiliensopgaverne; opfordrer til at øge finansieringen af ESMA for at sikre, at CCP-
Tilsynsudvalget har kapacitet til at udføre sine løbende og årlige opgaver i forbindelse 
med EU-CCP'er; opfordrer Kommissionen til at revidere den nuværende ramme for 
opkrævning af gebyrer fra tredjelands-CCP'er for at give ESMA mulighed for at opkræve 
et beløb, der afspejler langsigtet bæredygtighed og accept af gebyrstrukturen, samtidig 
med at den har en mere forholdsmæssig tilgang for CCP'er med forskellige 
aktivitetsniveauer af relevans for Unionens finansielle markeder;

26. glæder sig over, at Rådet deler Kommissionens holdning til finansieringen af ESA'erne; 
understreger, at en accept af det foreslåede budget bør medføre klare fremskridt på de 
områder, hvor ESA'erne tildeles beføjelser, og hvor den nuværende situation er 
utilfredsstillende, navnlig på området for bekæmpelse af hvidvask af penge;

27. understreger, at finansieringen til regnskabsenheder og skattemyndigheder bør fortsætte, 
navnlig for at støtte dem i bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og 
skatteundgåelse og for at fremme gennemsigtighed og sikkerhed; understreger, at disse 
enheder bør stå til ansvar over for Parlamentet;

28. opfordrer til større gennemsigtighed i Kommissionens arbejde i forbindelse med 
evalueringen af de pilotprojekter, som Parlamentet har forelagt, da nogle kan være til 
gavn for Unionens funktionsmåde; fremhæver, at de nuværende arbejdsmetoder mangler 
gennemsigtighed og klarhed, hvilket resulterer i afvisning af adskillige vigtige og 
gennemførlige forslag, som kan have en merværdi;

29. understreger, at alle organisationer, der modtager EU-midler, skal opføre sig på en 
politisk neutral og upartisk måde;

30. noterer sig lanceringen af Unionens observationsorgan for beskatning og økonomisk 
kriminalitet som en forberedende foranstaltning; anser et sådant observationsorgan for at 
være et nyttigt bidrag både til den nødvendige demokratiske debat og til 
beslutningstagerne; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om at fortsætte med 
observationsorganet efter 2022;

31. minder om, at indførelsen af en vifte af nye egne indtægter blev integreret i det 
interinstitutionelle samarbejde om en køreplan for indførelse af nye egne indtægter; 
insisterer på, at der bør vedtages og gennemføres en CO2-grænsetilpasningsmekanisme 
og en digital afgift inden for en tidsfrist, der gør det muligt for den at bidrage til NGEU;

32. opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at vedtage Kommissionens kommende 
lovgivningsforslag om en omformuleret digital afgift, CO2-grænsetilpasningsmekanismen 
og EU's emissionshandelssystem (EU ETS) og til inden udgangen af 2022 at afslutte 
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forhandlingerne om en afgift på finansielle transaktioner under proceduren for forstærket 
samarbejde.

33. understreger behovet for tilstrækkelige ressourcer til at udarbejde og formidle statistikker 
af høj kvalitet i Unionen; understreger, at der trods visse fremskridt stadig er betydelige 
svagheder og mangler med hensyn til anvendelighed, dækning og tilgængelighed i de 
udarbejdede statistikker, og at der er behov for omgående handling; mener derfor, at en 
del af budgettet bør opføres i reserven, indtil Eurostat har fremlagt en ambitiøs 
handlingsplan for i væsentlig grad at øge brugervenligheden på sit websted, sikre adgang 
til data og oplysninger på alle Unionens officielle sprog og udvikle nye statistikker og 
indikatorer, der bidrager til gennemførelsen af Unionens politikker og prioriteter;

34. understreger betydningen af tilstrækkelige ressourcer til at støtte udviklingen af solide og 
pålidelige standarder for finansiel og ikkefinansiel rapportering og revision på globalt 
plan og i hele Unionen; mener imidlertid, at en del af det tildelte budget bør stilles i bero, 
indtil IFRS Foundation og International Accounting Standards Board (IASB) i 
tilstrækkelig grad har fulgt op på de relevante krav, som Parlamentet fremsatte i sin 
beslutning af 7. juni 2016 om evaluering af IAS og aktiviteter inden for IFRS Foundation, 
EFRAG og PIOB1;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=DA
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