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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 der i Unionens budget for 2021 ydes et ambitiøst bidrag til 
genopretningen af Unionens økonomi i lyset af covid-19-udbruddet; glæder sig over 
forslaget om et nyt genopretningsinstrument, Next Generation EU;

2. opfordrer til, at der i EU-budgettet for 2021 ydes støtte til gennemførelsen 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;

3. understreger betydningen af at støtte virksomheder med solvensproblemer som følge af 
covid-19; fremhæver forslaget til et solvensstøtteinstrument og opfordrer til, at der  gives 
mulighed for at yde hurtig støtte;

4. glæder sig over de midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger i 
forbindelse med covid-19; opfordrer til at styrke ressourcerne med henblik på at sikre en 
fuldstændig og hurtig anvendelse af Unionens konkurrencepolitik;

5. glæder sig over den europæiske grønne pagt; 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;

6. opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til bekæmpelse af økonomisk 
kriminalitet og hvidvaskning af penge og til overholdelse af rammen for økonomisk 
styring;

7. understreger, at der fortsat bør stilles finansiering til rådighed for regnskabsenheder og 
skattemyndigheder, herunder til at støtte Unionens indsats for at bekæmpe  
skatteunddragelse og skatteundgåelse; glæder sig over oprettelsen af EU's 
observationsorgan for beskatning og økonomisk kriminalitet;

8. 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.


