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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 vill se att unionens budget för 2022 förverkligar den europeiska 
gröna given. Parlamentet kräver en anpassning av unionens budget för 2022 till 
unionens klimatåtaganden enligt Parisavtalet.

2. Europaparlamentet kräver att budgeten för 2022 bidrar till uppfyllandet av de 
prioriteringar som fastställs i den europeiska planeringsterminen, och att den samtidigt 
ges möjlighet att förverkliga den europeiska gröna given, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och FN:s mål för hållbar utveckling, och begär att dess utgifter i 
samband med faciliteten för återhämtning och resiliens används inom ramen för dess 
politiska mål som är uppbyggda kring sex pelare och bidrar till att på ett effektivt sätt 
hantera alla eller en betydande del av de utmaningar som identifierats i de relevanta 
landsspecifika rekommendationerna.

3. Europaparlamentet beklagar de nedskärningar som rådet har föreslagit i unionens 
budget för 2022 och påminner om behovet av att leva upp till de åtaganden som man 
enats om för den fleråriga budgetramen på interinstitutionell nivå.

4. Europaparlamentet anser att unionens budget även i fortsättningen bör stödja en hållbar 
och inkluderande social och ekonomisk återhämtning i unionen efter 
covid-19-pandemin och stödja unionens prioriteringar. Parlamentet understryker att den 
symmetriska chock som orsakats av covid-19-pandemin har fått asymmetriska 
konsekvenser i medlemsstaterna och varnar för risken för en ojämn och orättvis 
återhämtning både på medlemsstatsnivå och unionsnivå.

5. Europaparlamentet efterlyser en inkluderande unionsbudget som hjälper européerna att 
hantera den digitala omställningen. Parlamentet kräver att EU:s politik för digital 
utbildning och det europeiska området för utbildning genomförs så att målen för digital 
kompetens kan uppnås.

6. Europaparlamentet stöder EU-institutionernas strategi för att stödja hälsa och hantera 
ekonomiska och sociala chocker till följd av covid-19-pandemin. Parlamentet 
framhåller att företag och hushåll har fått nödvändigt ekonomiskt stöd sedan 
covid-19-pandemin bröt ut.

7. Europaparlamentet betonar att Next Generation EU är ett viktigt beslut i unionens 
budget och att endast en effektiv användning av medlen kan göra instrumentet 
framgångsrikt. Parlamentet påminner om att godkännandet av de nationella planerna 
endast är början på processen och uppmanar kommissionen att garantera att endast 
projekt som är förenliga med Next Generation EU kommer att finansieras.

8. Europaparlamentet vill se en mer proaktiv strategi från kommissionens sida i kampen 
mot missbruk av unionsmedel, missförhållanden och intressekonflikter. Parlamentet 
betonar att det behövs betydande förbättringar för att upprätthålla trovärdigheten för de 
viktigaste principerna i EU:s budgetpolitik. Parlamentet är bekymrat över de 
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otillräckliga framsteg som gjorts, särskilt när det gäller utgifterna på området för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, där transparensen är lägre och där kommissionens roll 
i samband med kontrollerna av att unionsmedlen används korrekt är mindre strikt än för 
andra delar av unionens budget.

9. Europaparlamentet betonar behovet av förstärkta och riktade åtgärder för att snabbt och 
effektivt stödja de människor, arbetstagare, egenföretagare, sektorer och regioner som 
drabbats hårdare av pandemin. Parlamentet kräver ökade resurser för att bekämpa 
sociala och könsrelaterade ojämlikheter, fattigdom och arbetslöshet, med särskild 
uppmärksamhet på kvinnor och utsatta grupper.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att anslå tillräckliga resurser till samordning och 
övervakning av den makroekonomiska, sociala och miljömässiga politiken, till 
bekämpning av penningtvätt och ekonomisk brottslighet och till en förstärkning av 
ramen för ekonomisk styrning. Parlamentet beklagar att unionen, medlemsstaterna och 
unionens budget förlorar hundratals miljarder varje år på grund av skatteundandragande 
och skatteflykt, medel som skulle ha kunnat användas till återhämtningsinsatserna.

11. Europaparlamentet betonar särskilt, i ljuset av slutsatserna i revisionsrättens särskilda 
rapport nr 13/2021, behovet av att omedelbart anslå tillräckliga resurser för att stärka 
kommissionens kapacitet att säkerställa ett effektivt genomförande och verkställande av 
den befintliga lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism i hela unionen.

12. Europaparlamentet insisterar på att revisionsrätten, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och Europeiska åklagarmyndigheten ska få tillräckliga 
ekonomiska och mänskliga resurser för att kunna granska användningen av 
unionsmedlen. Parlamentet är bekymrat över att kommissionen och rådet endast har 
föreslagit minimala ökningar av dessa institutioners och organs budgetar.

13. Europaparlamentet påminner om att införandet av en korg med nya egna medel är det 
bästa sättet att säkerställa en långsiktig hållbarhet för unionens budget.

14. Europaparlamentet understryker behovet av att främja en rättvis, hållbar och 
inkluderande ekonomisk återhämtning och samtidigt genomföra socialt balanserade 
reformer för att modernisera de europeiska ekonomierna och stärka deras 
motståndskraft, sammanhållning och konkurrenskraft, samt av att underlätta tillgången 
till finansiering för små och medelstora företag och uppstartsföretag. Parlamentet 
understryker att små och medelstora företag har drabbats hårt av covid-19-krisen. 
Parlamentet betonar vikten av tillräcklig finansiering för att effektivt stödja små och 
medelstora företag och uppstartsföretag. Parlamentet kräver att unionens budget för 
2022 underlättar tillgången till finansiering till stöd för företagens insatser för att uppnå 
unionens mål om en klimatneutral ekonomi.

15. Europaparlamentet välkomnar antagandet av InvestEU-programmet. Parlamentet 
insisterar på att InvestEU-programmet under 2022 främst bör inriktas på att underlätta 
tillgången till finansiering för små och medelstora företag och främja finansieringen av 
sociala investeringar och kompetens.
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16. Europaparlamentet välkomnar förlängningen av den tillfälliga ramen för statligt stöd till 
och med den 31 december 2021 i samband med covid-19-krisen. Parlamentet efterlyser 
utökade resurser för att säkerställa en fullständig och snabb tillämpning av unionens 
konkurrenspolitik. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och unionen att via sitt nya 
återhämtningsinstrument, faciliteten för återhämtning och resiliens, till fullo utnyttja den 
tillfälliga ramen för statligt stöd för att tillgodose de finansiella behoven med direkt 
koppling till covid-19. Parlamentet förväntar sig att kommissionen övervakar alla 
system som godkänts enligt den tillfälliga ramen och deras inverkan på den inre 
marknadens funktion.

17. Europaparlamentet understryker att de kulturella och kreativa sektorerna liksom turism, 
kulturturism och utbildning är, och kommer att fortsätta att vara, de sektorer som främst 
bär bördan av effekterna av den covid-19-kris som unionen befinner sig i.

18. Europaparlamentet kräver att budgeten bidrar till att uppfylla ekonomiska prioriteringar 
såsom fullbordandet av kapitalmarknadsunionen, i syfte att i högre grad främja en 
långsiktig och hållbar investeringsmiljö och tillgången till finansiering för alla 
marknadsdeltagare, men i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag, 
och att den samtidigt skapar investeringsmöjligheter för icke-professionell investerare.

19. Europaparlamentet understryker vikten av pilotprojekt och förberedande åtgärder i 
unionens budget och uppmanar kommissionen att visa större flexibilitet i samband med 
utvärderingen och omprövningen av förslagen inom ramen för unionens budget.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en striktare strategi för 
tillbakadragna åtaganden och att omfördela och återanvända outnyttjade medel för att 
finansiera de prioriterade mål och områden som man enats om på interinstitutionell 
nivå, särskilt på områden som rör pandemihanteringen, utbildning, hälso- och sjukvård, 
innovation och socialpolitik.

21. Europaparlamentet understryker vikten av transparens och ansvarsskyldighet för de 
organ som erhåller finansiering från unionen.

22. Europaparlamentet kräver tillräcklig finansiering och tillräckliga mänskliga resurser till 
de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) med hänsyn till deras nya 
uppgifter och befogenheter efter översynen av ESA-förordningarna (genom förordning 
(EU) 2019/2175). Parlamentet efterlyser ökad transparens avseende deras styrelsers 
funktionssätt för att förbättra ESA-myndigheternas ansvarsskyldighet och 
styrningsstrukturer.

23. Mot bakgrund av de brister som revisionsrätten konstaterade i sin särskilda rapport nr 
13/2021 när det gäller Europeiska bankmyndighetens (EBA) åtgärder på området för 
bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, anser Europaparlamentet att 
en del av budgeten bör föras till reserven tills EBA säkerställer full efterlevnad av 
rekommendationerna i revisionsrättens rapport och antar en tydlig strategi för att 
effektivt använda alla sina verktyg för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism i sin arbetsplan för 2022.

24. Europaparlamentet betonar att utvecklingen på områdena hållbar finansiering, 
finansteknik, bekämpning av penningtvätt, cyberresiliens, betalningar och 
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finansförmedling utanför banksektorn har medfört eller kommer att medföra nya 
befogenheter och uppgifter för ESA-myndigheterna som bör åtföljas av tillräckliga 
resurser. Parlamentet påpekar särskilt att antagandet av lagstiftning avseende centrala 
motparter i EU har lett till uppgraderade mandat och uppgifter för Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), men att detta inte har återspeglats av 
ytterligare budgetmedel, vilket skulle kunna hämma Esmas kapacitet att genomföra sin 
tillsyns- och regleringsagenda för centrala motparter. Parlamentet betonar att både 
förordningen om marknader för kryptotillgångar, DLT-pilotförordningen och rättsakten 
om digital operativ motståndskraft sannolikt kommer att ge ESA-myndigheterna nya 
befogenheter.

25. Europaparlamentet noterar den viktiga roll som Esmas övervakningskommitté spelar 
när det gäller centrala motparter i både EU och tredjeländer, upprätthållandet av stabila 
och välfungerande europeiska finansmarknader och ett förstärkt investerarskydd. 
Parlamentet noterar att finansieringen av verksamheten i samband med centrala 
motparter i unionen täcks av Esmas budget, men att tillsynen över centrala motparter i 
tredjeländer täcks av de avgifter som Esma tar ut från centrala motparter i tredjeländer. 
Parlamentet noterar att Esma inte har tilldelats några ytterligare medel varken för de nya 
uppgifterna avseende centrala motparter i unionen inom ramen för Emir 2.2 eller för 
uppdragen med avseende på de centrala motparternas återhämtning och resiliens. 
Parlamentet begär ökad finansiering till Esma för att säkerställa att tillsynskommittén 
för centrala motparter har kapacitet att utföra sina löpande och årliga uppgifter när det 
gäller centrala motparter i unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över 
den nuvarande ramen för avgifter från centrala motparter i tredjeländer för att ge Esma 
möjlighet att ta ut belopp som avspeglar en långsiktig hållbarhet och acceptans av 
avgiftsstrukturen, samtidigt som man tillämpar en mer proportionerlig strategi för 
centrala motparter med olika verksamhetsnivåer som är relevanta för unionens 
finansmarknader.

26. Europaparlamentet gläder sig över att rådet delar kommissionens inställning till 
finansieringen av de europeiska tillsynsmyndigheterna. Parlamentet betonar att 
godkännandet av den föreslagna budgeten bör leda till tydliga framsteg på de områden 
där ESA-myndigheterna har ett visst ansvar och där den nuvarande situationen är 
otillfredsställande, särskilt på området för bekämpning av penningtvätt.

27. Europaparlamentet betonar att finansieringen till rapporterande enheter och 
skattemyndigheter bör fortsätta, i synnerhet för att stödja dem i kampen mot 
skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt och för att främja transparens och 
säkerhet. Parlamentet betonar att dessa enheter bör vara ansvariga inför 
Europaparlamentet.

28. Europaparlamentet efterlyser större transparens i kommissionens arbete när den 
utvärderar pilotprojekt som lagts fram av Europaparlamentet, eftersom vissa av dem kan 
vara till nytta för unionens funktionssätt. Parlamentet betonar att de nuvarande 
arbetsmetoderna saknar transparens och tydlighet, vilket har lett till att flera viktiga och 
genomförbara förslag som kunde ha medfört ett mervärde har förkastats.

29. Europaparlamentet betonar att alla organisationer som får unionsfinansiering måste 
agera på ett politiskt neutralt och opartiskt sätt.
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30. Europaparlamentet noterar lanseringen av EU:s övervakningscentrum för skatte- och 
finansbrott som en förberedande åtgärd. Parlamentet anser att ett sådant 
övervakningscentrum för skatte- och finansbrott kan bli ett värdefullt bidrag både till 
den nödvändiga demokratiska debatten och till beslutsfattarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag om att bibehålla övervakningscentrumet efter 
2022.

31. Europaparlamentet påminner om att införandet av en korg med nya egna medel 
integrerades i det interinstitutionella samarbetet om en färdplan för införandet av nya 
egna medel. Parlamentet insisterar på att en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna och en digital avgift bör antas och genomföras inom en tidsram som gör det 
möjligt att bidra till Next Generation EU.

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt anta kommissionens 
kommande lagstiftningsförslag om en omarbetad digital avgift, mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna och EU:s utsläppshandelssystem och att slutföra 
förhandlingarna om en skatt på finansiella transaktioner inom ramen för förfarandet för 
fördjupat samarbete senast i slutet av 2022.

33. Europaparlamentet understryker behovet av tillräckliga resurser för att framställa och 
sprida statistik av hög kvalitet i unionen. Parlamentet betonar att det trots vissa framsteg 
fortfarande finns stora svagheter och luckor när det gäller statistikens användbarhet, 
täckning och tillgänglighet och att det behövs snabba åtgärder. Parlamentet anser därför 
att en del av budgeten bör föras till reserven tills Eurostat har lagt fram en ambitiös 
handlingsplan för att avsevärt förbättra sin webbplats användarvänlighet, säkerställa 
tillgången till uppgifter och information på alla officiella unionsspråk och utveckla ny 
statistik och nya indikatorer som bidrar till genomförandet av unionens politik och 
prioriteringar.

34. Europaparlamentet understryker vikten av tillräckliga resurser för att stödja 
utvecklingen av robusta och tillförlitliga finansiella och icke-finansiella rapporterings- 
och revisionsstandarder globalt och i hela unionen. Parlamentet anser dock att en del av 
den anslagna budgeten bör läggas på is tills IFRS Foundation och International 
Accounting Standards Board (IASB) på lämpligt sätt har följt upp de relevanta krav som 
parlamentet framförde i sin resolution av den 7 juni 2016 om utvärdering av de 
internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International 
Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial 
Reporting Advisory Group (Efrag) och Public Interest Oversight Board (Piob)1.

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