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FORSLAG

– der henviser til særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) 
af 8. oktober 2018 med titlen "Global Warming of 1.5°C"1,

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20122,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20203,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning4,

– der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen 
for Den Europæiske Unions egne indtægter5,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20206 og 
til de tilknyttede fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

– der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027- 
Parlamentets holdning med henblik på en aftale7 og til sin beslutning af 10. oktober 
2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at 
opfylde borgernes forventninger8,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt9,

– der henviser til Rådets konklusioner af ... 2020 om de budgetmæssige retningslinjer for 
2021 (00000/2019),

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
3 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
4 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
5 EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
6 EUT L xx, ….
7Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
8 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
9 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

https://www.ipcc.ch/sr15/


AL\1202012DA.docx 3/7 PE648.629v01-00

DA

– der henviser til forretningsordenens artikel 93,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 311 i TEUF skal tilvejebringe de 
nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik, og at 
budgettet skal finansieres fuldt ud af egne indtægter;

B. der henviser til, at Rådet i henhold til artikel 312 i TEUF skal vedtage en forordning, 
der fastlægger den flerårige finansielle ramme (FFR) med enstemmighed, når Europa-
Parlamentet har givet sin godkendelse med et flertal af sine medlemmer;

C. der henviser til, at den nuværende FFR udløber ved udgangen af 2020, og til, at 2021 
burde være det første gennemførelsesår i den næste FFR;

D. der henviser til, at Parlamentet har været klar til at forhandle om FFR'en siden 
november 2018, men at Rådet hidtil ikke har deltaget i én eneste meningsfuld drøftelse 
med Parlamentet ud over den minimale kontakt, der har været i tilknytning til samlinger 
i Rådet (almindelige anliggender); der henviser til, at tidsrammen for at nå frem til en 
aftale i Det Europæiske Råd er blevet forlænget gentagne gange; 

E. der henviser til, at der – såfremt en ny FFR ikke bliver vedtaget i tide – er risiko for, at 
adskillige EU-programmer bliver stoppet, som følge af at det retsgrundlag, hvorpå de 
hviler, vil ophøre med at finde anvendelse; der henviser til, at det i et sådant tilfælde vil 
være nødvendigt at oprette et sikkerhedsnet i form af en midlertidig forlængelse af 
gyldighedsperioden for de lofter og andre bestemmelser, der gælder for den foregående 
finansielle rammes sidste år, i overensstemmelse med artikel 312, stk. 4, i TEUF;

F. der henviser til, at finansieringsstrømme i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i 
Parisaftalen bør bringes "i overensstemmelse med en tilgang hen imod lave 
drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling",

G. der henviser til, at den nuværende Kommission har markedsført sig selv som geopolitisk 
og demonstreret en ambition om at tackle klima- og miljørelaterede udfordringer, 
hvilket den betragter som en "afgørende opgave" for denne generation;

H. der henviser til, at asyl og migration fortsat vil stå højt på EU's dagsorden; der 
henviser til, at solidaritetsforanstaltninger, såsom omfordelingsprogrammer, 
genbosætning eller indrejse af humanitære årsager, er af afgørende betydning, indtil 
der er gennemført en meningsfuld reform af det fælles europæiske asylsystem; der 
henviser til, at medlemsstaterne fortsat vil have behov for finansiel støtte til modtagelse 
og registrering af personer, der har behov for international beskyttelse, behandling af 
asylansøgninger og værdig tilbagesendelse af personer uden ret til ophold;

I. der henviser til, at en velforvaltet lovlig migration er vigtig for at sikre en passende 
reaktion på et arbejdsmarked i stadig udvikling; der henviser til, at der er behov for 
finansiering for at sikre en korrekt integration af asylansøgere;

J. der henviser til, at Tyrkiet fortsat huser den største flygtningebefolkning i verden, og at 
der i øjeblikket føres drøftelser om, hvordan EU bør fortsætte sin støtte til Tyrkiet efter 
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udløbet af sine forpligtelser i henhold til EU's facilitet for flygtninge i Tyrkiet; 

K. der henviser til, at en effektiv beskyttelse af EU's ydre grænser er en forudsætning for et 
velfungerende Schengenområde og fri bevægelighed i EU; der henviser til, at en effektiv 
beskyttelse af de ydre grænser skal være i overensstemmelse med EU-retten og 
folkeretten, navnlig respekten for asylretten og princippet om non-refoulement; der 
henviser til, at oprettelsen af et fuldt udbygget europæisk grænse- og kystvagtsystem vil 
øge medlemsstaternes og Unionens fælles ansvar for de ydre grænser, mens 
medlemsstaterne fortsat har det primære ansvar for forvaltningen af deres ydre 
grænser; 

L. der henviser til, at den yderst komplekse og konstante udvikling af trusler mod EU's 
sikkerhed kræver en omfattende og koordineret tilgang, der forbinder den eksterne og 
den interne dimension, og investeringer i kapacitetsopbygning og øget samarbejde for 
at forbedre EU's og medlemsstaternes evne til at forebygge og imødegå disse trusler på 
en effektiv måde;

M. der henviser til, at det fremtidige program for borgere, lighed, rettigheder og værdier 
delvist blev vedtaget af Rådet og medtaget i Parlamentets førstebehandlingsholdning; 
der henviser til, at dette program er af strategisk betydning for at styrke 
unionsborgerskabet, og at finansieringen derfor skal stå i et rimeligt forhold hertil; der 
henviser til, at det omfatter et nyt indsatsområde vedrørende Unionens værdier, som 
kan bruges til at yde finansiel støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive på 
lokalt, regionalt og tværnationalt plan for at fremme rettigheder, og derved også styrke 
beskyttelsen og fremme af Unionens værdier og respekten for retsstaten samt bidrage til 
demokratisk dialog, gennemsigtighed og god regeringsførelse, herunder i situationer 
med indskrænkning af råderummet for civilsamfundet; 

Budgettet for 2021: at gøre den grønne pagt til en succes ...

1. insisterer på, at EU-budgettet er af afgørende betydning for at kunne reagere på de 
udfordringer, som Unionen står over for, og for at afspejle graden af medlemsstaternes 
og institutionernes ambitionsniveau;

2. beklager den manglende opmærksomhed omkring den opfordring, som IPCC-
videnskabsfolk fremsatte i deres seneste rapport, vedrørende nødvendigheden af at gøre 
en radikal indsats for at komme på niveau med den økologiske omstilling, idet de 
advarer om, at CO2-koncentrationen steg tre gange hurtigere i perioden 2018-2019 end i 
1960'erne; understreger, at der kun er få år tilbage til at forhindre, at klimaændringerne 
kommer uigenkaldeligt ud af kontrol;

3. bemærker, at en reduktion af drivhusgasemissionerne med 55 % i 2030 udgør en enorm 
udfordring, navnlig med hensyn til isolering af bygninger, udvikling af offentlig 
transport og opnåelse af såvel en landbrugsmæssig omstilling som en social retfærdig 
omstilling; insisterer på, at det for at gennemføre dette forehavende, som er uden 
sidestykke, på kun ti år er nødvendigt, at der træffes hasteforanstaltninger, som bakkes 
op af et stærkt EU-budget fra og med 2021;

... og beskytte EU-borgerne mod den næste finanskrise
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4. er bekymret over risikoen for en ny finanskrise, således som internationale finansielle 
institutioner har fremhævet i lyset af den stigende globale offentlige og private gæld 
(322 % af verdens BNP); er bekymret over de potentielle sociale og politiske 
konsekvenser af en sådan krise – Den Internationale Valutafond (IMF) forventer, at en 
sådan vil blive ti gange værre end tiden efter krisen i 2008 – hvis EU ikke udstyres med 
nye redskaber til at beskytte den sociale samhørighed;

Et budget, der står mål med udfordringerne

5. glæder sig over Kommissionens forslag om den europæiske grønne pagt og over 
investeringsplanen for et bæredygtigt Europa, navnlig Fonden for Retfærdig Omstilling; 
understreger, at disse er tæt forbundet med forhandlingerne om den næste FFR og 
derfor kræver en stærk og troværdig FFR; understreger, at finansieringen af ethvert nyt 
initiativ bør beregnes som et tillæg til Kommissionens oprindelige forslag og således 
munde ud i højere FFR-lofter;

6. bemærker imidlertid, at Kommissionen for at nå målet om at reducere 
drivhusgasemissionerne med 40 % senest i 2030 har skønnet, at det vil være nødvendigt 
at dække et finansieringsunderskud på mindst 500 mia. EUR hvert år, herunder sociale 
tilpasningsforanstaltninger; mener, at dette finansieringsunderskud er stærkt 
undervurderet selv for målet på 40 %, for ikke at nævne målet på 55 %, som endnu ikke 
er blevet behandlet på hverken EU-plan eller nationalt plan; understreger det 
presserende behov for i såvel politisk som finansiel henseende at tage endnu et 
kvantespring for at nå disse mål; mener, at indførelsen af egentlige nye egne indtægter 
er af afgørende betydning i forhold til at dække dette underskud; mener, at en retfærdig 
omstilling kræver en rimelig finansiering;

7. er derfor af den opfattelse, at hele 2021-budgettet skal overholde målet om en reduktion 
af drivhusgasemissionerne på 55 %, således som Parlamentet opfordrede til i sin 
beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt, og gå hånd i hånd med 
de sociale tilsagn, som Kommissionens formand har givet, med henblik på at sende de 
rigtige signaler til EU's borgere og virksomheder;

8. gentager, at Parlamentets mandat til FFR'en blev fastsat i dets interimsbetænkning af 
14. november 2018 om lofter, programtildelinger, egne indtægter og 
fleksibilitetsbestemmelser, midtvejsrevisionen og horisontale principper som 
mainstreaming af FN's mål for bæredygtig udvikling, klima og ligestilling mellem 
kønnene;

9. gentager sin holdning om, at forpligtelsesbevillingerne for perioden 2021-2027 bør 
fastsættes til 1 324,1 mia. EUR i 2018-priser, hvilket svarer til 1,3 % af EU-27's 
bruttonationalindkomst (BNI); er med henblik på at afspejle denne holdning fast 
besluttet på at bakke op om et budget for 2021 på 192,1 mia. EUR i løbende priser i 
forpligtelsesbevillinger (1,29 % af BNI);

10. bemærker, at denne holdning i 2021 vil indebære 18 179 mio. EUR til Horisont Europa, 
4 613 mio. EUR til Erasmus +, 2 132 mio. EUR til InvestEU-fonden, 883 mio. EUR til 
programmet for det indre marked, 15 645 mio. EUR til Den Europæiske Socialfond +, 
4 256 mio. EUR til Connecting Europe-faciliteten, 11 716 mio. EUR til instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde, 937 mio. EUR til LIFE, 
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923 mio. EUR til Asyl- og Migrationsfonden, 676 mio. EUR til instrumentet for 
finansiel støtte til grænseforvaltning og visa under Fonden for Grænseforvaltning 
(IGFV), 228 mio. EUR til Fonden for Intern Sikkerhed og 247 mio. EUR til 
programmet for borgere, lighed, rettigheder og værdier;

11. tilsigter at fastsætte bindende mål for biodiversitet og for klimamainstreaming og 
stræber efter at fastsætte sidstnævnte til mindst 30 % for 2021; gentager sin opfordring 
til Kommissionen om at fastsætte tydelige udvælgelseskriterier for en stringent og 
omfattende metodologi til fastlæggelse og sporing af relevante klima- og 
biodiversitetsudgifter;

Et tilstrækkeligt og realistisk betalingsniveau

12. er fast besluttet på at undgå en ny betalingskrise; gentager, at det samlede betalingsloft 
nødvendigvis skal tage højde for det hidtil usete omfang af uindfriede forpligtelser ved 
udgangen af 2020, der skal betales under den næste FFR; bemærker endvidere, at 
fokusset for så vidt angår betalingsbevillingerne i 2021 først og fremmest vil være rettet 
mod at afslutte programmerne fra perioden 2014-2020; insisterer imidlertid på, at dette 
ikke bør hindre igangsættelsen af nye programmer;

13. insisterer derfor på, at betalingerne fra 2021 fastsættes på et passende niveau for at 
komme eventuelle vanskeligheder for støttemodtagere i forkøbet, og gentager, at det er 
fast besluttet på at forsvare et betalingsniveau på 184,7 mia. EUR i løbende priser for 
2021;

FFR-nødplan

14. gentager sit krav om, at der udarbejdes en nødplan for at beskytte støttemodtagere og 
sikre kontinuitet i finansieringen, i tilfælde af at det bliver nødvendigt at udvide den 
nuværende FFR til efter 2020; kræver, at Kommissionen straks forelægger en sådan 
plan, herunder, hvor det er relevant, for en forlængelse af retsgrundlagene;

15. bemærker, at udvidelsen af de nuværende FFR-lofter vil resultere i 
forpligtelsesbevillinger på 172,2 mia. EUR i 2021, hvilket ifølge Kommissionens 2018-
skøn svarer til 1,15 % af EU's BNI; bemærker endvidere, at der i begyndelsen af 2021 
vil blive stillet yderligere 3,5 mia. EUR til rådighed under fleksibilitetsinstrumenter;

Beskytte EU's ydre grænser, sikre international beskyttelse og forvalte migrationsstrømme, 
sikre intern sikkerhed

16. opfordrer til en sammenhængende og konsekvent tilgang fra Det Europæiske Råds og 
EU-formandskabets side til finansieringen af alle sektorprogrammer på området for 
retlige og indre anliggender (RIA) under den næste FFR samt til alle agenturer og 
organer med ansvar for retlige og indre anliggender, herunder EDPS, således at der er 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at sikre en rettidig gennemførelse af alle de 
forpligtelser, der er indgået i EU-lovgivningen på dette politikområde;

17. understreger behovet for at yde tilstrækkelig finansiering til Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning for at sætte det i stand til hurtigt at nå sit stående korps 
på 10 000 grænsevagter og personale og til at anskaffe det nødvendige udstyr, så det 
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kan yde effektiv og meningsfuld støtte til medlemsstaterne; understreger, at der også 
bør ydes tilstrækkelig finansiering til instrumentet for grænseforvaltning og visa, der 
hjælper medlemsstaterne med at sikre en effektiv forvaltning af EU's ydre grænser;

18. opfordrer til, at der tildeles flere finansielle midler til medlemsstaterne specifikt med 
henblik på at sikre passende modtagelse og registrering af asylansøgere, behandling af 
asylansøgninger og værdig tilbagesendelse af personer uden ret til ophold med en klar 
præference for frivillig tilbagevenden;

19. understreger, at øjeblikkelige solidaritetsforanstaltninger, navnlig et 
omfordelingsprogram, bør indføres, indtil der er gennemført en meningsfuld reform af 
EU's asylregler; anmoder endvidere om, at der fortsat afsættes midler i EU's budget til 
støtte til flygtninge i Tyrkiet;

20. fremhæver betydningen af at yde tilstrækkelig finansiering til medlemsstaterne for at 
støtte dem i deres bestræbelser på at fremme grænseoverskridende samarbejde og 
kapacitetsopbygning i bekæmpelsen af grov og organiseret kriminalitet, terrorisme, 
herunder hybride trusler, samt radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme; 
gentager Europols og Eurojusts vigtige rolle med hensyn til at støtte medlemsstaterne i 
denne henseende; understreger endvidere eu-LISA's yderligere arbejdsbyrde i 
forbindelse med udviklingen af de nye EU-databaser og gennemførelsen af 
interoperabilitet; opfordrer til, at der stilles tilstrækkelige midler og personale til 
rådighed for disse agenturer for at sætte dem i stand til at opfylde deres mandater;

21. glæder sig over, at Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er oprettet, og at 
chefanklageren har tiltrådt tjenesten; minder om, at EPPO på grund af den meget 
følsomme karakter af sit arbejde har særlige krav, herunder et fuldt uafhængigt og højt 
sikret datacenter samt sikkerhedsbeskyttelsestjenester til både chefanklageren og de 
fysiske bygninger; insisterer på, at disse krav modsvares af tilstrækkelige midler; 

22. insisterer på, at der i 2021 vil være behov for en forhøjelse af budgettet for alle andre 
decentraliserede RIA-agenturer og EDPS, for at de fuldt ud kan opfylde deres mandater 
og dermed styrke anvendelsen af EU-retten og det operationelle samarbejde på EU-
plan; 

Fremme af retsstatsprincippet

23. opfordrer til, at der tildeles tilstrækkelige midler som en prioritet til at støtte aktiviteter, 
der udføres af civilsamfundsorganisationer og andre aktører, der er aktive inden for 
fremme af rettigheder og styrkelse og fremme af Unionens værdier og 
retsstatsprincippet, herunder via det fremtidige program for borgere, lighed, 
rettigheder og værdier, i en tid hvor der i flere medlemsstater er indskrænket råderum 
for civilsamfundet;


