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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet efterlyser en stark och ambitiös unionsbudget för 2021 för att mildra 
de socioekonomiska effekterna av covid-19-krisen och stödja återhämtningen i unionen, 
stärka den ekonomiska, sociala och regionala konvergensen, sammanhållningen och 
resiliensen, stödja en rättvis, inkluderande och hållbar tillväxt och påskynda 
genomförandet av unionens centrala prioriteringar och mål, såsom social, ekonomisk 
och territoriell sammanhållning och regional utveckling, klimatåtgärder, den europeiska 
gröna given, Parisavtalet, principen att inte orsaka betydande skada, en rättvis 
omställning till en koldioxidneutral ekonomi senast 2050, målen för hållbar utveckling, 
den europeiska pelaren för sociala rättigheter, digital omvandling, innovation och 
migrationshantering på basis av solidaritet, samarbete och delat ansvar. 
Parlamentet betonar att covid-19-pandemin har gett upphov till många nya och oväntade 
socioekonomiska utmaningar som unionen och dess medlemsstater måste reagera på 
med beslutsamhet och tillhandahålla rättvisa och effektiva lösningar både på unionsnivå 
och på medlemsstatsnivå.

2. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt avseende en budget för 2021 på 
192,1 miljarder EUR i löpande priser i åtagandebemyndiganden och sin begäran om 
betydande kompletterande anslag utöver detta belopp för att hantera de 
socioekonomiska effekterna av covid-19-krisen. Parlamentet beklagar i detta avseende 
den brist på ambition och beslutsamhet som kommissionen visar i sitt budgetförslag för 
2021, som innebär en minskning med 9,8 % jämfört med 2020 års budget i åtaganden 
och omfattar betydande nedskärningar av anslagen till unionens centrala politikområden 
och program, såsom sammanhållning, regional utveckling, jordbruk, stöd till små och 
medelstora företag, hälsa, forskning och innovation. Parlamentet understryker att dessa 
nedskärningar inte kan betraktas som en kompensation för de extra anslagen till Next 
Generation EU, och vill se en betydande förstärkning av anslagen till ovanstående 
politik och program i budgeten för 2021.

3. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningen är en delad befogenhet mellan 
EU och medlemsstaterna och att den, som en viktig politik för offentliga investeringar, 
kommer att spela en viktig roll i återhämtningen från covid-19-pandemin för att mildra 
de ekonomiska och sociala effekterna och att den också kommer att spela en avgörande 
roll i samband med återhämtningen efter konsekvenserna av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att sammanhållningspolitiken är av grundläggande betydelse och en 
mycket uppskattad politik som har format unionen såsom den ser ut i dag, baserad på 
solidaritet och med målet att minska de ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna mellan medlemsstaterna samt stärka den ekonomiska, territoriella och 
sociala resiliensen inom unionen och regionerna för en mer harmonisk utveckling som 
kommer att hjälpa unionen att förbli konkurrenskraftig på global nivå och betonar att 
dessa mål endast kan uppnås med lämplig finansiering. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att program som förvaltas inom ramen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) i hög grad stöder och bidrar till hållbara lösningar 
för rättvis och inkluderande ekonomisk tillväxt, den europeiska gröna given, 



PE653.814v02-00 4/8 AD\1214132SV.docx

SV

investeringar och konkurrenskraft samt säkra och trygga levnads- och arbetsvillkor av 
hög kvalitet för medborgarna, inbegripet lika möjligheter, social rättvisa och icke-
diskriminering. Parlamentet understryker ESI-fondernas viktiga roll när det gäller att 
uppnå en innovativ och smart ekonomisk omvandling och en grön omställning, mot en 
energi- och resurseffektiv och klimatneutral union. Parlamentet betonar att för att ESI-
fonderna ska få största möjliga effekt är det viktigt att medlemsstaternas myndigheter på 
alla nivåer samarbetar nära med varandra och i partnerskap med arbetsgivare, 
fackföreningar, akademiker, icke-statliga organisationer och andra berörda parter.

4. Europaparlamentet noterar att budgeten för 2021 är det första året av den nya 
programplaneringsperioden 2021–2027 och att den bör återspegla principerna och 
prioriteringarna i en reviderad och ändrad flerårig budgetram och på ett effektivt sätt 
bidra till att mildra de sociala och ekonomiska samt hälsomässiga konsekvenserna av 
covid-19-pandemin på ett rättvist, inkluderande, hållbart och resilient sätt, samtidigt 
som man överväger budgetregler och budgetprinciper som kommer att säkerställa ett 
omedelbart och effektivt genomförande anpassat till regionernas specifika behov. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang om att nödvändig lagstiftning och 
nödvändiga uppföljningsdokument måste antas så snart som möjligt.

5. Europaparlamentet betonar behovet av förstärkta och riktade nödåtgärder för att snabbt 
och effektivt stödja de medborgare, arbetstagare, egenföretagare och sektorer som 
drabbats hårdare av covid-19-krisen i syfte att undvika ännu större skillnader mellan 
medlemsstater och regioner. Parlamentet vill se en avsevärd ökning av resurserna för att 
bekämpa social och könsrelaterad ojämlikhet, fattigdom och arbetslöshet, med särskild 
uppmärksamhet på ungdomar och utsatta grupper.

6. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets överenskommelse om Europeiska 
unionens återhämtningsinstrument (Next Generation EU) som ett viktigt första steg mot 
en rättvis, inkluderande, hållbar och resilient återhämtning i unionen. Parlamentet 
beklagar dock de massiva nedskärningarna av bidragskomponenten i Next Generation 
EU i den slutliga överenskommelsen, som allvarligt rubbar balansen mellan bidrag och 
lån och har lett till massiva nedskärningar av de extra anslagen till Horisont Europa, 
InvestEU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), React-EU och 
fonden för en rättvis omställning (FRO), tillbakadragandet av de extra anslagen till 
programmet EU för hälsa, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete och det humanitära biståndet, liksom det fullständiga 
upphävandet av instrumentet för solvensstöd. Parlamentet betonar att dessa 
nedskärningar allvarligt kommer att undergräva återhämtningsinsatserna.

7. Europaparlamentet understryker behovet av att tillhandahålla tillräckliga 
betalningsbemyndiganden i budgeten för 2021 som beaktar mängden utestående 
åtaganden i slutet av 2020 för att undvika en ackumulering av obetalda fordringar från 
den fleråriga budgetramen 2014–2020 och finansiera en tidigareläggning av utgifter 
avseende covid-19-pandemin. Parlamentet noterar att de flesta relevanta betalningarna 
kommer att göras under åren 2021–2022 på grund av förseningarna i genomförandet av 
programplaneringsperioden 2014–2020. Parlamentet understryker den ökade 
precisionen i medlemsstaternas prognoser som måste beaktas fullt ut i budgeten för 
2021. Parlamentet betonar därför att det behövs en trovärdig betalningsplan för hela den 
fleråriga budgetramen 2021–2027, som ger tillräckliga betalningar under de första åren 



AD\1214132SV.docx 5/8 PE653.814v02-00

SV

med en möjlighet att föra över outnyttjade betalningar till de kommande åren med hjälp 
av särskilda instrument som gör det möjligt att överskrida betalningstaken i den 
fleråriga budgetramen.

8. Europaparlamentet upprepar att revideringen av systemet för unionens egna medel och 
införandet av en korg med nya egna medel den 1 januari 2021, på basis av en rättsligt 
bindande tidsplan, är helt nödvändigt för att tillgodose de ökade ekonomiska behoven i 
samband med stödet till återhämtningen och uppfyllandet av andra prioriteringar och 
mål för unionen. Parlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att snabbt enas 
om en ökning av taken för egna medel och att snabbt anta lagstiftningsförslag för att 
införa nya egna medel.

9. Europaparlamentet välkomnar den ökade flexibiliteten och de förenklade programmen 
inom sammanhållningspolitiken – ökad samfinansiering, utnyttjande av EU-medel för 
krishantering – som infördes i mars och april 2020, och anser att detta är något som bör 
bibehållas även i den fleråriga budgetramen 2021–2027 som en mekanism som kommer 
att fungera som ett skydd för unionens ekonomi under turbulenta och oförutsägbara 
tider, utan att det påverkar sammanhållningspolitikens grundläggande principer och mål 
och med full respekt för gällande regler för en sund förvaltning av resurserna och för 
transparens i utgifterna.

10. Europaparlamentet noterar de godkända återhämtningsåtgärderna och välkomnar de 
åtgärder som redan har godkänts, såsom utvidgningen av EU:s solidaritetsfond till att 
omfatta folkhälsokriser som kommer att tillhandahålla nästan 800 miljoner EUR 2020 
och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset (CRII och CRII+) som syftar 
till att tillhandahålla 8 miljarder EUR i likviditet för att påskynda europeiska offentliga 
investeringar på upp till 37 miljarder EUR i syfte att stödja medborgare, regioner och 
länder som drabbats hårt av coronaviruspandemin.

11. Europaparlamentet konstaterar att lagstiftningsresolutionen av den 17 april 20201 i 
vilken parlamentet godkände särskilda åtgärder för att ge exceptionellt stor flexibilitet 
vid användningen av ESI-fonderna som svar på covid-19-utbrottet var en viktig åtgärd 
att vidta. Parlamentet noterar att detta kommer att leda till ett snabbare genomförande 
och därmed till ökade behov av betalningsbemyndiganden, vilket måste återspeglas i 
budgeten för 2021. Parlamentet anser att de särskilda åtgärder som har gett 
anmärkningsvärda resultat bör fortsätta att användas.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att inte kräva 
medlemsstaterna på återbetalning av outnyttjad förfinansiering som betalats ut i början 
av året, dvs. bestämmelsen att medlemsstaterna inte behöver återlämna de medel som 
återstår från de planerade utgifterna till kommissionen, eftersom detta kan få en negativ 
inverkan på genomförandet av pågående projekt, men inser samtidigt att det kan skapa 
ett finansiellt underskott i 2020 års budget (förfinansiering utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i EU:s budget) och därmed kan leda till ett ökat behov av 
betalningsbemyndiganden i budgeten för 2021. Parlamentet understryker behovet av 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0050.
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tillräcklig förfinansiering för sammanhållningsprogrammen i den fleråriga budgetramen 
2014–2020 på 3 % som en följd av nu gällande rättsakter.

13. Europaparlamentet understryker vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet i EU:s 
budget, även i sammanhållningspolitiken, eftersom det är ett effektivt sätt att 
överbrygga den klyfta som kvinnor fortfarande drabbas av i vårt samhälle, bland annat 
när det gäller deras deltagande på arbetsmarknaden. Parlamentet kräver att verktyg för 
jämställdhetsbudgetering utvecklas på unionsnivå.

14. Europaparlamentet välkomnar förslaget om inrättande av React-EU-programmet, som 
kommer att göra ytterligare medel tillgängliga för Eruf och ESF samt för Fead i kampen 
mot effekterna av covid-19-pandemin. Parlamentet vill se ett snabbt genomförande av 
programmet och begär att betalningarna inleds så tidigt som möjligt under 2021.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på ett tydligt och beslutsamt sätt dela 
med sig av sina ambitioner och förväntningar för tiden efter krisen samt erkänna sin 
gemensamma roll i förberedelsen av en samordnad EU-strategi, som därmed kommer 
att göra det möjligt att uppnå mätbara resultat av hög kvalitet som leder till hållbar 
tillväxt och allmänt välstånd på lång sikt.

16. Europaparlamentet efterlyser mer direkt finansiering till europeiska städer, som är 
viktiga drivkrafter till återhämtning och hantering av klimatrelaterade problem.
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