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FORSLAG

om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2022, Sektion III – 
Kommissionen

(2020/2265(BUI))

Europa-Parlamentet,

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

– 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. 966/20121,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 17. december 2020 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20272 og de fælles 
erklæringer, der er opnået enighed om mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 
denne forbindelse3, samt de dertil knyttede ensidige erklæringer4,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, 
herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter5,

– der henviser til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om 
ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af 
afgørelse 2014/335/EU6, 

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2020/2094 af 14. december 2020 om oprettelse 
af et EU-genopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid‑19-krisen7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til 
beskyttelse af Unionens budget8,

1 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 11.
3 EUT C 444I af 22.12.2020.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0357, bilag II.
5 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 28.
6 EUT L 424 af 15.12.2020, s. 1.
7 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 23.
8 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 1.
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– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20219 og 
til de tilknyttede fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

– der henviser til Rådets konklusioner af ... om de budgetmæssige retningslinjer for 2022 
(00000/2021),

– der henviser til forretningsordenens artikel 93,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0000/2021),

Tilbage på sporet: et 2022-budget til genopretning efter covid-19-krisen 

1. mener, at Unionens budget for 2022 i betragtning af usikkerheden omkring de 
økonomiske udsigter, som ikke forventes at komme op på før-pandeminiveau i 2022, og 
det tvingende behov for en hurtig genopretning efter den økonomiske og sociale skade, 
covid-19-pandemien har forårsaget, bør spille en endnu mere central rolle i at sikre en 
positiv og håndgribelig indvirkning på borgernes liv og bidrage til at opretholde den 
europæiske økonomi, mobilisere investeringer og støtte jobskabelse, samtidig med at 
alle sikres lige muligheder i hele Unionen, samt gøre det lettere at reducere økonomiske, 
sociale, territoriale og generationsmæssige forskelle;

2. agter derfor at etablere et fremadskuende budget, der vil bidrage til 
genopretningsprocessen, og som vil sætte Unionen i stand til at sætte skub i 
investeringer og bekæmpe arbejdsløshed, fremme den digitale og grønne omstilling, 
forbedre den unge generations livsudsigter, navnlig med fokus på unge i sårbare 
situationer, og tackle demografiske udfordringer samt sikre et miljø med sikkerhed og 
velstand for EU-borgerne; mener, at disse prioriteter er af afgørende betydning for at 
fastholde genopretningen og opbygge grundlaget for en mere modstandsdygtig Union; 

2a. bemærker, at der ud over de mange fordele, som genopretningsplanen vil medføre for 
medlemsstaterne og EU-borgerne, altid er risiko for, at kriminelle uberettiget tilegner 
sig midler, som er øremærket til at redde arbejdspladser og støtte den lovlige økonomi i 
Europa; mener, at bekæmpelse af svig rettet mod EU-budgettet, korruption, 
hvidvaskning af penge og finansiering af kriminalitet bør styrkes i 2022;

En dynamisk økonomi til fremme af investeringer og bekæmpelse af arbejdsløshed

3. minder om, at SMV'er fortsat udgør rygraden i den europæiske økonomi og fortsat 
spiller en afgørende rolle for jobskabelse og vækst; understreger vigtigheden af et 
tilstrækkeligt finansieret program for det indre marked, der kan styrke små 
virksomheders konkurrenceevne gennem udvikling af digitale færdigheder og 
iværksætterfærdigheder; understreger endvidere InvestEU-programmets potentiale til at 
mobilisere bæredygtige, innovative og sociale investeringer, men også til at yde 
kapitalstøtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der påvirkes negativt af 
krisen;

4. understreger det fortsatte behov for at investere i forskning og innovation, navnlig hvis 
EU skal være en drivkraft i den grønne og den digitale omstilling; understreger i denne 

9 EUT L xx, ....
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forbindelse de særlige fordele ved Horisont Europa og anser det for afgørende at yde 
SMV'er tilstrækkelig støtte til forskning og innovation, således at de kan deltage aktivt i 
disse enorme udfordringer;

5. støtter kraftigt regionalpolitikken som det primære investeringsinstrument i EU-
budgettet, der muliggør økonomisk, social og territorial samhørighed og er en af 
hjørnestenene i genopretningen; fremhæver dens rolle med hensyn til at nå EU's 
strategiske mål såsom beskæftigelse, grøn økonomi og innovation og som drivkraft for 
en mere inklusiv og bæredygtig Union;

6. bekræfter på ny betydningen af og potentialet i EU4Health-programmet, som under den 
nye flerårige finansielle ramme (FFR) blev det største sundhedsprogram, der 
nogensinde er blevet finansieret over EU-budgettet; forventer en styrkelse af 
synergierne mellem alle EU-programmer, der giver yderligere investeringer i 
sundhedssektoren, såsom ESF+, EFRU, Horisont Europa og et digitalt Europa; 

Imødegåelse af udfordringerne i forbindelse med den digitale og grønne omstilling 

7. understreger, at det haster – og at det haster endnu mere som følge af covid-19-krisen – 
med at få lukket den digitale kløft og fremskynde Europas digitale omstilling; påpeger 
betydningen af synergier mellem EU-programmer for at skabe vellykkede betingelser 
for fremskyndelse af markedsudbredelsen af banebrydende teknologier og innovationer; 
mener, at programmet for et digitalt Europa er af afgørende betydning for at forbedre 
Europas konkurrenceevne i den globale digitale økonomi og opnå teknologisk 
suverænitet; forventer, at dette program vil sætte skub i investeringer i højtydende 
databehandling, kunstig intelligens og cybersikkerhed i EU samt fremme avancerede 
digitale færdigheder i hele økonomien og i hele samfundet; understreger i denne 
forbindelse, at alle algoritmer eller applikationer, der udvikles eller udbredes, skal 
overholde de grundlæggende rettigheder som udtrykt i chartret om grundlæggende 
rettigheder, herunder retten til privatlivets fred og ikkeforskelsbehandling;

8. understreger EU-budgettets centrale rolle med hensyn til at sikre den europæiske grønne 
pagts succes og en retfærdig omstilling til en mere bæredygtig og modstandsdygtig 
økonomi; understreger navnlig nødvendigheden af at sikre, at der er tilstrækkelige 
ressourcer til rådighed til at understøtte den nye vækststrategi, så den sætter Unionen i 
stand til at opfylde sine forpligtelser, og af samtidig at sikre, at ingen lades i stikken, og 
agter nøje at overvåge gennemførelsen af denne strategi i 2022-budgettet; understreger i 
denne forbindelse, at en moderne og modstandsdygtig EU-infrastruktur er et centralt 
element i genoprettelsen af konkurrenceevnen og opbygningen af EU's strategiske 
autonomi; anerkender derfor merværdien af Connecting Europe-faciliteten (CEF) og 
EU's rumprogrammer; 

Bedre fremtidsudsigter for den unge generation og håndtering af demografiske 
udfordringer

9. understreger, at de unge, og primært unge, der tilhører sårbare grupper, som det også 
var tilfældet i kølvandet på finanskrisen i 2008, endnu en gang er særligt hårdt ramt af 
konsekvenserne af covid-19-krisen; fremhæver derfor, at alle finansieringsmuligheder 
fuldt ud bør undersøges for at sikre, at unge integreres på arbejdsmarkedet, og for at 
sikre deres livsudsigter;
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10. insisterer på, at Unionen ikke kan finde en bæredygtig vej til genopretning uden sin 
unge generation; påpeger i denne forbindelse den ekstreme relevans af at øge de 
finansielle ressourcer til EU-programmer som f.eks. Erasmus+, hvis succes med hensyn 
til at udvide uddannelses-, erhvervsuddannelses- og jobmulighederne i hele Unionen er 
uomtvistelig; fremhæver dette programs potentiale med hensyn til at fremme ekspertise, 
innovation og iværksætterånd på en inklusiv måde;

11. understreger, at der skal findes bæredygtige og langsigtede løsninger til effektivt at 
bekæmpe strukturelle demografiske udfordringer og modvirke hjerneflugt i 
landdistrikter, fjerntliggende og mindre udviklede områder i EU; fremhæver behovet for 
finansielle midler til at revitalisere områder, der lider under faldende indbyggertal, og til 
at forsyne aldrende befolkninger i Europa med tilstrækkelig støtte i form af adgang til 
sundhedspleje, mobilitet og offentlige tjenester; fremhæver behovet for at etablere 
passende strukturer til at undersøge tendenser og foreslå foranstaltninger til på passende 
vis at håndtere demografiske forandringer; 

Forvaltning af de ydre grænser og migrationsstrømme samt sikring af international 
beskyttelse og af et miljø med sikkerhed og velstand for alle

12. mener, at enkeltpersoners grundlæggende rettigheder, økonomisk vækst og velstand, 
intern sikkerhed, forvaltning, beskyttelse af EU's ydre grænser, et velfungerende 
Schengenområde og fri bevægelighed inden for EU hænger uløseligt sammen; insisterer 
på, at den effektive forvaltning af de ydre grænser skal være i overensstemmelse med 
EU-retten og folkeretten, navnlig hvad angår retten til asyl og princippet om non-
refoulement; minder om det presserende behov for at indføre uafhængige 
overvågningsmekanismer for at forhindre krænkelser af de grundlæggende rettigheder 
ved de ydre grænser; bemærker den vigtige rolle, som Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) spiller, og noterer sig dets nyligt udvidede 
mandat; noterer sig endvidere OLAF's og Den Europæiske Ombudsmands 
undersøgelser af Frontex samt Parlamentets beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe 
inden for rammerne af LIBE-udvalget, som skal overvåge og undersøge forvaltningen 
af Frontex og dets drift; understreger, at forhøjelser af budgetbevillingerne til Frontex 
skal ledsages af en tilsvarende forøgelse af ansvarligheden og gennemsigtigheden, og at 
de er betingede af agenturets tilsagn om overholdelse af EU-retten; understreger, at 
budgetbevillingen til Frontex for 2022 skal afspejle disse betragtninger; understreger 
behovet for yderligere integration af Schengenområdet på grundlag af objektive kriterier 
og behovet for at genoprette den frie bevægelighed samt for at ophæve kontrollen ved 
de indre grænser; understreger betydningen af solide EU-investeringer inden for intern 
sikkerhed med henblik på at sikre og forbedre konsistensen og overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med EU's retshåndhævelse og retlige reaktion 
på grænseoverskridende kriminelle trusler og på at fremme informationsudveksling;

12a noterer sig, at der i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 er afsat højere beløb 
end i tidligere år til gennemførelsen af asyl- og integrationspolitikker på 
migrationsområdet; opfordrer til, at der indføres effektive nationale programmer og EU-
programmer, der styrker det fælles europæiske asylsystem, fremmer lovlig migration og 
integration, herunder sikre og lovlige migrationsveje, bekæmper menneskehandel og 
tilskynder til værdig tilbagesendelse af personer og frivillig tilbagevenden; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre en solid finansiel tildeling for at sikre en 
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passende modtagelse og registrering af flygtninge, migranter og asylansøgere, hurtig 
behandling af asylansøgninger og effektiv integration af migranter, asylansøgere og 
flygtninge; bemærker, at antallet af grænsekrydsninger ved EU's ydre grænser er faldet 
med 13 % i forhold til 2020, blandt andet som følge af pandemien, mens antallet af 
verserende sager om asylansøgninger, 876 200 sager i november 2020, fortsat er meget 
højt, hvorfor der er behov for en øget indsats for at reducere antallet af verserende 
asylansøgninger; fremhæver de skiftende mønstre i migrationsruterne, navnlig 
Atlanterhavsruten, hvor antallet af ankomne til De Kanariske Øer steg med 889 % i 
2020; anmoder om en styrket indsats for at bistå de medlemsstater, som har den største 
koncentration af migranter og asylansøgere, såsom Grækenland, Italien, Malta, Spanien 
og Cypern, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at øremære flere ressourcer til 
at sikre solidaritet og en retfærdig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne; er dybt 
bekymret over det fortsatte tab af menneskeliv i Middelhavet som følge af den 
manglende kapacitet til eftersøgning og redning (SAR); mener, at eftersøgning og 
redning er et statsligt ansvar, som ikke kan overlades til ikkestatslige aktører alene; 
opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at oprette en fond til støtte for oprettelsen af 
en EU-eftersøgnings- og redningsmission i Middelhavet; opfordrer indtrængende til, at 
der øremærkes flere ressourcer til eftersøgning og redning for at undgå det tragiske tab 
af menneskeliv på havet; understreger endnu en gang nødvendigheden af en særskilt 
opdeling af budgetbevillingerne ved at sikre, at der findes en budgetpost for hver 
specifik målsætning på migrations- og asylområdet;

13. fremhæver behovet for tilstrækkelig finansiering, personale og efteruddannelse af 
personale i alle agenturer og organer, der arbejder inden for grundlæggende rettigheder, 
asyl, sikkerhed, retlige anliggender og integreret grænseforvaltning, således at de kan 
leve op til deres øgede ansvar, samtidig med at de sikrer beskyttelse af enkeltpersoners 
grundlæggende rettigheder, navnlig i forbindelse med deres operationer;  

14. mener, at EU er nødt til at øge sin indsats for at tackle sikkerhedstrusler såsom 
terrorisme, radikalisering, voldelig ekstremisme, kriminel smugling, narkotikahandel 
eller cyberkriminalitet og hybride trusler i Europa; mener, at tildelingen af midler bør 
afspejle den ændrede karakter af truslerne, såsom stigningen i højreekstremisme, og 
håndteringen af de grundlæggende årsager, og er af den opfattelse, at sådanne 
programmer bør koordineres bedre på EU-plan; glæder sig over strategien for EU's 
sikkerhedsunion, som Kommissionen præsenterede den 24. juli 2020, og opfordrer til at 
sikre tilstrækkelig finansiering af dens handlingsplaner; bemærker, at pandemien har 
medført nye udfordringer på det strafferetlige område; 

14a. fremhæver vigtigheden af den korrekte gennemførelse og operationelle forvaltning af 
EU's store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EES, 
ETIAS, ECRIS-TCN, Eurodac, VIS og SIS);

15. understreger EU's ansvar for at sikre, at det har tilstrækkelige ressourcer til at håndtere 
de geopolitiske konsekvenser af krisen og sikre et sikkert og stabilt globalt miljø;

Fremme af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

15a. udtrykker dyb bekymring over den betydelige forringelse af retsstatsprincippet, 
demokratiet og de grundlæggende rettigheder, herunder retsvæsenets uafhængighed, 
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magtens tredeling, bekæmpelsen af korruption, samt af den kunstneriske og akademiske 
frihed og af mediefriheden i visse medlemsstater; opfordrer derfor til at styrke de 
midler, der afsættes til at sikre beskyttelsen af disse grundlæggende principper, 
betydeligt; glæder sig i denne forbindelse over handlingsplanen for demokrati; glæder 
sig endvidere over det fortsatte omfattende arbejde med at dække medlemsstaternes 
lovgivning og praksis på de områder, der udføres af Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder; mener, at budgetbestemmelserne bør afspejle behovet for at sikre støtte til 
civilsamfundets deltagelse i den offentlige debat og i beslutningstagningen, navnlig 
under konferencen om Europas fremtid, og også bør afspejle behovet for at overvåge 
tilsidesættelser af de grundlæggende rettigheder og for at sikre journalisters, kunstneres, 
læreres og akademikeres sikkerhed;

15b. minder om, at uafhængig undersøgende journalistik er et afgørende element i et 
velfungerende demokrati med hensyn til at tilvejebringe faktabaseret information af høj 
kvalitet, bekæmpe desinformation, øge bevidstheden blandt borgerne og afsløre 
forseelser eller forbrydelser; understreger, at journalistik i hele Europa står over for 
store udfordringer, navnlig manglen på finansielle ressourcer, hvilket truer dens 
uafhængighed eller overlevelse; opfordrer til, at der vedtages ambitiøse 
finansieringsprogrammer i EU's budget på dette område;

15c fremhæver, at det nye program for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier er af 
strategisk betydning med hensyn til at styrke demokrati, lighed og retsstatsprincippet 
samt europæisk medborgerskab i EU; bemærker, at det omfatter et nyt indsatsområde 
vedrørende Unionens værdier, der skal 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; fremhæver desuden betydningen af finansiering til 
bedre fremme af ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
fremme af kvinders rettigheder, herunder seksuelle og reproduktive rettigheder og 
LGBTIQ-rettigheder i alle medlemsstaterne; minder også om, at programmet for retlige 
anliggender indeholder et specifikt mål, der har til formål at støtte og fremme 
uddannelse af retsvæsenets aktører med henblik på at fremme en fælles retlig, retslig og 
retsstatslig kultur; minder endvidere om, at uddannelse af retsvæsenets aktører også bør 
bidrage til at øge bevidstheden om forskelsbehandling og om den indvirkning, som 
digitaliseringen af de strafferetlige systemer har på de grundlæggende rettigheder; 
opfordrer til, at finansieringen af disse programmer fordeles ligeligt i FFR-perioden, og 
opfordrer indtrængende til, at de årlige midler anvendes fuldt ud til de fremhævede 
specifikke mål;

Specifikke og tværgående spørgsmål i 2022-budgettet

16. forventer, at det fulde potentiale i FFR-pakken i tiden op til vedtagelsen af 2022-
budgettet vil blive omsat i praksis, og agter nøje at overvåge gennemførelsen af alle 
elementer i den indgåede aftale; bekræfter på ny betydningen af en velfungerende 
mekanisme for konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet i fuld overensstemmelse 
med den nyligt vedtagne forordning om en generel ordning med konditionalitet til 
beskyttelse af Unionens budget, som trådte i kraft den 1. januar 2021, og af en hurtig 
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gennemførelse heraf; minder om, at 2022 bliver det første år for anvendelsen af de 
programspecifikke justeringer under artikel 5 i FFR-forordningen, bl.a. for så vidt angår 
rammebeløbene til EU's flagskibsprogrammer, der skal finansieres via den nye 
bødebaserede mekanisme;

17. understreger, at lanceringen af EU-flagskibsprogrammer som Erasmus+ og Horisont 
Europa samt finansieringen af den grønne pagt og digitaliseringsstrategierne blev 
betydeligt forsinket på grund af den sene vedtagelse af FFR 2021-2027; forventer 
derfor, at der vil blive gjort alt for at sikre, at alle nye EU-programmer er fuldt 
operationelle i 2022, og insisterer på nødvendigheden af at sikre, at intet EU-program 
muliggør massiv overvågning og diskriminerende praksis; minder i denne forbindelse 
om den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen om håndtering af 
virkningerne af covid-19-krisen, der blev fremsat i de fælles konklusioner om 2021-
budgettet, hvori der lægges særlig vægt på de økonomiske sektorer, der er hårdest ramt 
af krisen, såsom SMV'er, turismesektoren og hotel- og restaurationsbranchen, samt de 
mennesker, der er hårdest ramt af krisen;    

18. forventer endvidere, at der opføres et tilstrækkeligt niveau af betalingsbevillinger på 
2022-budgettet til både de nye programmer og afslutningen af tidligere programmer, 
navnlig i lyset af de forventede større behov for betalinger på samhørighedsområdet, og 
at det sikres, at Unionens budget giver de nødvendige økonomiske incitamenter;

19. understreger, at EU-budgettet vil blive styrket betydeligt af EU-
genopretningsinstrumentet i 2022, idet der ved udgangen af dette år skal indgås 
forpligtelser for mindst 60 % af den samlede tildeling under de forskellige programmer; 
er imidlertid bekymret over den forsinkede start på låntagnings- og 
långivningstransaktionerne under dette instrument, da den nye afgørelse om egne 
indtægter, der giver tilladelse til disse transaktioner, endnu ikke er trådt i kraft; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til yderligere at fremskynde ratifikationsprocessen for 
den nye afgørelse om egne indtægter for ikke at bringe den rettidige virkning af 
genopretningen i fare; 

20. understreger, at Unionens budget for 2022 vil bygge bro mellem første og andet trin i 
køreplanen hen imod indførelse af nye egne indtægter; påpeger i denne forbindelse 
behovet for en gnidningsløs gennemførelse, således at nye egne indtægter som 
minimum dækker udgifterne til tilbagebetaling af EU-genopretningsinstrumentet;

20a. er dybt bekymret over manglen på ressourcer til visse EU-agenturer og -organer, der 
opererer inden for retlige og indre anliggender (RIA), hvilket vil påvirke deres kapacitet 
til fuldt ud at opfylde deres mandat; minder om de øgede opgaver, der er pålagt disse 
agenturer og organer; opfordrer til at sikre passende finansiering og personale i EU's 
agenturer og organer på RIA-området; påpeger, at en række af disse agenturer og 
organer kan have behov for øget finansiering og personale med passende 
ansættelseskategorier i 2022 for at opfylde deres mandater; gentager sin opfordring til at 
gøre en yderligere indsats for at forbedre uddannelsen i retshåndhævelse, så de kan 
udføre deres opgaver effektivt og for at forbedre uddannelse i strategier til bekæmpelse 
af racisme og forskelsbehandling, samt til at forebygge, identificere og forbyde 
racemæssig og etnisk profilering og vold; insisterer ikke desto mindre på, at en effektiv, 
gennemsigtig og kønsafbalanceret forvaltning af RIA-agenturerne er en forudsætning 
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for øget finansiering, herunder navnlig fuld overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder, og på, at alle RIA-agenturer skal overholde EU-retten og folkeretten og 
afspejle EU's værdier i deres arbejde;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten.


