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EU-kommissionens ordförande presenterar nya
återhämtningspaketet i kammaren 
På onsdag klockan 13.30 presenterar EU-kommissionens ordförande Ursula von der
Leyen förslagen om en reviderad EU-långtidsbudget och en ekonomisk
återhämtningsplan till följd av covid-19.
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EU-kommissionens ordförande presenterar nya
återhämtningspaketet i kammaren
 
På onsdag klockan 13.30 presenterar EU-kommissionens
ordförande Ursula von der Leyen förslagen om en
reviderad EU-långtidsbudget och en ekonomisk
återhämtningsplan till följd av covid-19.
 
Presentationen i Europaparlamentets plenisal i Bryssel i samband med onsdagens extrainsatta
plenarsammanträde följs sedan av en debatt med ledamöterna. Kammaren har med anledning
av  coronaviruspandemin  krävt  en  omfattande  revidering  av  EU:s  nya  långtidsbudget  för
2021–2027,  som måste  inkludera  en  återhämtningsfond.
 
Detta gjorde ledamöterna i två resolutioner som antogs den 17 april och den 15 maj.
 
För att stimulera den ekonomiska och sociala återhämtningen i EU vill Europaparlamentarikerna
se ett robust återhämtningspaket på cirka två biljoner euro, som måste tillhandahållas utöver
EU:s nästa långtidsbudget för de kommande sju åren (Multiannual Financial Framework), och
inte  ha  en  negativ  inverkan  på  storleken  på  befintliga  och  framtida  program.  Den  nya
långtidsbudgeten måste både leva upp till människors omedelbara behov och främja social
sammanhållning och en hållbar ekonomisk utveckling i  EU, baserat  på digitala och gröna
övergångar,  enligt  kammaren.
 
För att kunna godkännas av Europaparlamentet i sin helhet bör den nya planen finansieras
genom ”återhämtningsobligationer” som garanteras via EU-budgeten och undvika ekonomiska
upplägg som kringgår demokratiska översynskrav.
 
Europaparlamentets förhandlingsgrupp för EU:s nästa långtidsbudget och reformen av
egna medel
 
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), ordförande för Europaparlamentets budgetutskott
 
Jan Olbrycht (EPP, PL), medföredragande – EU:s långtidsbudget för 2021–2027
 
Margarida Marques (S&D, PT), medföredragande – EU:s långtidsbudget för 2021–2027
 
José Manuel Fernandes (EPP, PT), medföredragande – EU:s egna medel
 
Valérie Hayer (Renew Europe, FR), medföredragande – EU:s egna medel
 
Rasmus Andresen (De gröna/EFA, DE)
 

Plenarsammanträde

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28288/JAN_OLBRYCHT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197448/RASMUS_ANDRESEN/home


Följ dem på Twitter: https://twitter.com/EP_Budgets/lists/mff-negotiation-team
 
Nästa steg
 
Europaparlamentet och EU-ländernas representanter i  rådet kommer att  diskutera de nya
förslagen och besluta om deras slutliga utformning i  kommande förhandlingar.
 
Eftersom  det  kan  ta  flera  månader  innan  man  når  en  överenskommelse  om  den  nya
långtidsbudgeten  har  Europaparlamentet  uppmanat  EU-kommissionen att  lägga  fram en
beredskapsplan för att  möjliggöra en smidig ekonomisk start för EU-programmen år 2021.
 
MER INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 27 maj Förfarande: presentation av kommissionen, följt av en debatt
(med  representanter  för  rådets  ordförandeskap)  Presskonferens  med
Europaparlamentets talman David Sassoli klockan 17.00 om EU:s nästa långtidsbudget,
återhämtningsplan och det kommande tyska rådsordförandeskapet 
 
Mer information
Pressmeddelande – ”Covid-19: EU behöver ett återhämtningspaket värt två biljoner euro”
(15.05.2020)
Pressmeddelande: "Call to institutions and governments: act fast and be ambitious"
(15.05.2020)
Pressmeddelande - "Sassoli: Frugal four must be aware of the seriousness of challenges we
face" (25.05.2020)
Frågor och svar om EU:s långtidsbudget (den fleråriga budgetramen)
Europaparlamentets studier (EPRS) och bakgrundsinformation om långtidsbudgeten och
relaterade förslag
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
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