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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 begär att unionens budget för 2021 ger ett ambitiöst bidrag till 
återhämtningen av unionens ekonomi med hänsyn till covid-19-utbrottet. Parlamentet 
välkomnar förslaget till ett nytt återhämtningsinstrument, Next Generation EU.

2. Europaparlamentet begär att unionens budget för 2021 ska stödja genomförandet av 
faciliteten för återhämtning och resiliens, som syftar till att ta itu med de utmaningar 
som identifierats i den europeiska planeringsterminen, där målen för hållbar utveckling 
ska integreras.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att stödja företag med solvensproblem till 
följd av covid-19. Parlamentet framhäver förslaget till ett instrument för solvensstöd 
och efterlyser ett snabbt tillhandahållande av stöd.

4. Europaparlamentet välkomnar den tillfälliga ramen för statligt stöd i samband med 
covid-19. Parlamentet efterlyser utökade resurser för att säkerställa en fullständig och 
snabb tillämpning av unionens konkurrenspolitik.

5. Europaparlamentet välkomnar den europeiska gröna given. Parlamentet efterlyser 
tillräcklig finansiering för att kunna hantera utmaningar relaterade till hållbar 
utveckling, bland annat genom investeringsplanen för ett hållbart Europa.

6. Europaparlamentet efterlyser tillräckliga resurser för bekämpning av ekonomisk 
brottslighet och penningtvätt och för anslutningen till ramen för ekonomisk styrning.

7. Europaparlamentet betonar att finansieringen till rapporterande enheter och 
skattemyndigheter bör fortsätta, bland annat för att stödja unionens insatser för att 
bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande. Parlamentet välkomnar inrättandet 
av EU:s övervakningscentrum för skatte- och finansbrott.

8. Europaparlamentet påminner om att införandet av en korg med nya egna medel är 
nödvändigt för att tillgodose de ekonomiska behoven att stödja återhämtningen och för 
andra unionsprioriteringar.


