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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0298/2015 

Europaparlamentets resolution om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 

2015/2132(BUD)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet 

för Europeiska gemenskapernas egna medel
1
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 

av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
2
, 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 

om den fleråriga budgetramen för 2014–2020
3
, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 

budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
4
, 

– med beaktande av sin resolution av den 29 april 2015 om beräkning av 

Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016
5
, 
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– med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2016 som kommissionen antog den 24 juni 2015 (COM(2015)0300), 

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget 

för budgetåret 2016 som rådet antog den 4 september 2015 och översände till 

Europaparlamentet den 17 september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet 

och rådet av den 23 september 2015 om hantering av flyktingkrisen: omedelbara 

operativa, budgetära och rättsliga åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan 

(COM(2015)0490), 

– med beaktande av artikel 88 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda 

utskott (A8-0000/2015), och av följande skäl: 

Avsnitt III 

Allmän översikt 

 

1. Europaparlamentet ser kommissionens budgetförslag för 2016 som ett steg i rätt riktning. 

Parlamentet framhåller dock att det fortfarande finns utrymme för flera 

effektivitetsbesparingar och välkomnar därför rådets föreslagna ändringar och dess fokus 

på finanspolitiskt ansvar. 

2. Europaparlamentet noterar att parlamentets behandling av 2016 års budget till viss del 

återspeglar de politiska prioriteringar som antogs i parlamentets resolutioner av den 

11 mars 2015 om de allmänna riktlinjerna
1
 och av den 8 juli 2015 om mandatet för 

trepartsmötet
2
. Parlamentet beklagar dock parlamentets beslut att försöka överskrida taken 

i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 som kommissionen, rådet och parlamentet har 

enats om. Parlamentet anser att det är en oansvarig ståndpunkt att inta med tanke på den 

finansiella situationen i ett antal medlemsstater. 

3. Europaparlamentet understryker att de överenskomna taken i den fleråriga budgetramen 

för 2014–2020 måste respekteras, särskilt med tanke på den kommande översynen av 

prioriteringarna i den fleråriga budgetramen. Parlamentet beklagar parlamentets beslut att 

utnyttja marginalerna under rubrikerna 1a, 1b och 3, så att det inte finns så mycket 

handlingsutrymme kvar under rubrik 4 i 2016 års budget. Parlamentet anser inte att den 

logiska slutsatsen av att överskrida dessa tak är att taken är otillräckliga, utan snarare att 

parlamentet måste ha ett mer realistiskt och ansvarsfullt förhållningssätt när det gäller 

utgifter i sin roll som en av budgetmyndighetens båda parter. 

4. Europaparlamentet anser att prioriteringen för en ökning av denna budget bör vara att 

hantera migrations- och flyktingkrisen. Parlamentet inser att denna kris inte kan lösas 

enbart med hjälp av ekonomiska resurser. Parlamentet beklagar dock parlamentets 
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oförmåga att prioritera, minska slöseriet och inrikta utgifterna på åtgärder för att motverka 

krisen, särskilt från tydligt identifierbara budgetposter med låg utnyttjandegrad och 

genomförandenivå. Parlamentet anser att parlamentets ståndpunkt innebär en risk för 

Europas bemötande av krisen. 

5. Europaparlamentet noterar offentliggörandet av kommissionens ändringsskrivelse 

nr 2/2016 av den 14 oktober 2015. Parlamentet välkomnar utgiftsökningarna för att 

hantera problemen i jordbrukssektorn. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att på 

nytt utvärdera rubrik 3 och 4 för att hitta besparingar som åtminstone delvis skulle kunna 

bidra till finansieringen av åtgärder för att motverka migrations- och flyktingkrisen. 

6. Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse om att EU:s budget inte bör bortse från de 

politiska åtaganden som redan gjorts av de tre institutionerna, i synnerhet när det gäller 

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och sysselsättningsinitiativet för 

unga. Parlamentet anser att brott mot dessa åtaganden inte bara undergräver parlamentets 

ekonomiska trovärdighet på lång sikt, utan även försämrar förmågan att tillgodose 

brådskande kortsiktiga prioriterade behov i budgeten för 2016. 

7. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att till fullo respektera det gemensamma 

uttalandet om en betalningsplan för 2015–2016 från parlamentet, rådet och 

kommissionen
1
 till följd av det gemensamma åtagandet om att minska eftersläpningen av 

utestående betalningar för sammanhållningsprogrammen 2007–2013 till ungefär 

2 miljarder euro i slutet av 2016, och att undvika att en sådan ohållbar eftersläpning 

uppkommer i framtiden. 

8. Europaparlamentet stöder utnyttjandet av särskilda instrument som extraordinära åtgärder 

som kan användas vid exceptionella omständigheter, och anser att dessa instrument visar 

på tillräcklig flexibilitet i den fleråriga budgetramen. Parlamentet anser att den rådande 

migrations- och flyktingkrisen rättfärdigar utnyttjandet av särskilda instrument. 

Parlamentet beklagar dock att den ytterligare finansiering som krävs för att EU ska kunna 

bemöta krisen på lämpligt sätt inte fanns i befintliga budgetrubriker, i synnerhet de som 

inte tydligt uppvisar ett europeiskt mervärde. Parlamentet befarar att parlamentets 

ståndpunkt skulle kräva upprepad användning av särskilda instrument för flera rubriker, 

vilket begränsar förmågan att bemöta andra oförutsedda händelser under 2016. 

Underrubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 

9. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för en moderniserad budget som prioriterar 

sysselsättning, företag och entreprenörskap, och särskilt de budgetposter som har störst 

potential att bidra till målet om sysselsättning och tillväxt. Parlamentet erkänner den 

negativa påverkan som kommissionens och rådets ståndpunkter skulle kunna ha på vissa 

budgetposter på kort sikt. Parlamentet efterlyser ändå fortsatt tonvikt på jobbskapande, 

tillväxt och forskning och utveckling i kommande EU-budgetar. 

10. Europaparlamentet lyfter fram den överenskommelse som nyligen nåddes om Efsi. 

Parlamentet beklagar rådets föreslagna minskningar av redan överenskomna utgifter för 

Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Parlamentet beklagar vidare 
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parlamentet finanspolitiskt oansvariga beslut att utöka EU-budgeten ytterligare utöver 

överenskommelsen om den fleråriga budgetramen om stöd till ökningar av budgetposterna 

för Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa, något som fullständigt 

urholkar den tidigare överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Parlamentet 

uppmanar samtliga parter att bromsa sin politiska positionering och respektera de 

överenskommelser om Efsi och den fleråriga budgetramen som de tidigare har ingått. 

Underrubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 

11. Europaparlamentet inser att det under idealiska förhållanden sett borde göras några 

nedskärningar som underskrider kommissionens förslag. Parlamentet betonar dock vikten 

av finanspolitiskt ansvar. Parlamentet välkomnar därför rådets ändringar, som är inriktade 

på att behålla finansieringen för de minst utvecklade regionerna och att minska 

finansieringen till de mest utvecklade regionerna som ett uttryck för europeisk solidaritet. 

12. Europaparlamentet inser att ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i ett antal 

medlemsstater. Parlamentet beklagar dock parlamentets beslut att öka utgifterna för 

sysselsättningsinitiativet för unga utöver taket i den fleråriga budgetramen, mot bakgrund 

av tidigareläggningen av medel under tidigare år, betydande förfinansierng och 

kommissionens argument att det inte finns något springande behov av ökade åtaganden i 

2016 års budget. Parlamentet påminner om att sysselsättning i stor utsträckning omfattas 

av medlemsstaternas ansvar och uppmanar medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att 

garantera höga sysselsättningsnivåer och hantera ungdomars särskilda behov. 

Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: naturresurser 

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens budgetförslag. Parlamentet håller 

emellertid med rådet om att det finns betydande områden där det förekommer bristande 

effektivitet, såsom ändringarna till förslaget till ändringsbudget nr 7/2015. Parlamentet 

ställer sig därför bakom rådets måttfulla nedskärningar av åtagandena och betalningarna 

under rubrik 2. 

14. Europaparlamentet stöder de ökade utgifter för att motverka krisen i jordbrukssektorn som 

bekräftas i kommissionens ändringsskrivelse nr 2/2016, särskilt till mejerisektorn, och 

välkomnar parlamentets ståndpunkt i denna fråga. Parlamentet välkomnar att detta paket 

innehåller en rad åtgärder som syftar till att hantera de långsiktiga konsekvenserna för de 

europeiska jordbrukarna av det ryska embargot.  

Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap 

15. Europaparlamentet välkomnar de ökade anslag som föreslås i kommissionens förslag till 

budget för 2016 och ändringsskrivelse nr 2/2016 som är inriktade på migration och 

flyktingar. Parlamentet ifrågasätter dock om kommissionen i tillräcklig utsträckning har 

undersökt alla möjligheter att omfördela anslag under rubrik 3, särskilt med tanke på att 

rådet hittade möjligheter att göra besparingar på 25 miljoner euro i 

åtagandebemyndiganden och 35 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Parlamentet 

kritiserar utnyttjandet av flexibilitetsinstrumentet med 1,5 miljarder euro till följd av att 

kommissionen och parlamentet inte kunde hitta några besparingsmöjligheter. Parlamentet 

upprepar sin åsikt att det finns ett antal budgetposter under rubrik 3, där det för närvarande 



 

AM\1076588SV.doc  PE570.904v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

anslagits medel, som inte tydligt uppvisar något mervärde för EU, och att medel skulle 

kunna tas härifrån för att hantera migrations- och flyktingkrisen.  

16. Europaparlamentet anser att det måste göras en tydlig åtskillnad mellan asyl- och 

migrationspolitiken. Parlamentet anser att det behövs långsiktiga, praktiska, hållbara och 

förnuftiga lösningar för att förhindra att ytterligare liv går förlorade i försök att söka asyl i 

EU, samt för att säkerställa effektiv gränskontroll och inre säkerhet.  

Rubrik 4 – Europa som global partner 

17. Europaparlamentet noterar de stora utgiftsökningarna i kommissionens budgetförslag för 

2016 i förhållande till 2015 års budget. Parlamentet håller med rådet om att dessa 

utgiftsökningar inte medger tillräckliga marginaler under taken. Parlamentet välkomnar 

rådets ståndpunkt som fortfarande innebär avsevärda ökningar av utgifterna till 

underutvecklade länder för hjälpa till att lösa problem i grannländerna. Parlamentet 

beklagar att parlamentets ståndpunkt endast skulle ge en marginal på 50 000 euro under 

rubrik 4, vilket skulle vara helt otillräckligt för att hantera oförutsedda händelser under 

2016. Som ett exempel på en oförutsedd händelse nämner parlamentet EU:s gemensamma 

handlingsplan med Turkiet som rådet enades om den 15 oktober 2015
1
, vilken EU inte 

skulle kunna finansiera om parlamentets ståndpunkt antas. 

18. Europaparlamentet välkomnar emellertid de åtgärder som aviseras i kommissionens 

meddelande av den 23 september 2015, vilka bekräftas i ändringsskrivelse nr 2/2016. 

Parlamentet ifrågasätter om kommissionen har undersökt de besparingsmöjligheter som 

rådet hittat under rubrik 4. Parlamentet upprepar att förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 

visar att det är möjligt att göra betydande omfördelningar till prioriterade områden. 

Parlamentet betonar att migrations- och flyktingkrisen inte kan lösas enbart med hjälp av 

ekonomiska resurser. Parlamentet anser att ytterligare medel bör vara ordentligt 

målinriktade, transparenta och ansvarsfulla, för att säkerställa att de tillgodoser 

prioriterade behov. 

19. Europaparlamentet anser att ekonomiska resurser för att hantera migrations- och 

flyktingkrisen bör riktas in på orsakerna till problemet snarare än dess effekter. 

Parlamentet betonar vikten av att ge stöd till flyktingarna i närheten av deras hemländer, 

till exempel genom att stärka berörda EU-byråer och EU:s regionala förvaltningsfond i 

Syrien.    

Rubrik 5 – Administration  

20. Europaparlamentet anser att kommissionens administrativa utgifter inte får vara 

undantagna effektivitetsbesparingar som har gjorts av nationella förvaltningar. 

Parlamentet anser mot bakgrund av det stora antal kriser som EU ställs inför, inte minst de 

fortsatta konsekvenserna av den globala ekonomiska kriserna, att kommissionen bör göra 

symboliska betydande effektivitetsbesparingar för att visa solidaritet med de svårigheter 

som nationella förvaltningar måste hantera.   

Byråer 

                                                 
1
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21. Europaparlamentet stöder i stort set kommissionens bedömning av byråernas 

budgetbehov. Parlamentet ställer sig bakom parlamentets beslut att öka anslagen till  de 

byråer som är inriktade på migration, särskilt Europeiska stödkontoret för asylfrågor, 

Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, Cepol och Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter. Parlamentet beklagar parlamentets försök att öka anslagen till 

andra byråer som uppenbart inte är prioriterade. 

Betalningar 

22. Europaparlamentet påminner om tidigare åtaganden som gjorts av parlamentet, rådet och 

kommissionen för att undvika obetalda räkningar. Parlamentet beklagar därför sitt beslut 

att göra enorma ökningar av åtaganden som kommissionen kommer att få svårt att 

omvandla till betalningar. Parlamentet beklagar också rådets beslut att konsekvent minska 

utgifterna i större utsträckning än åtagandena. Parlamentet uppmanar båda institutionerna 

att agera ansvarsfullt. 

Övriga avsnitt 

Avsnitt I – Europaparlamentet 

23. Europaparlamentet betonar att tydliga utgiftsbesparingar kan göras i parlamentet budget, 

inte minst när det gäller den farsartade situationen att ha plenarsammanträden både i 

Bryssel och Strasbourg. Parlamentet uppmanar med eftertryck parlamentet och rådet att 

utarbeta en handlingsplan för ett enda säte, vilket parlamentet med stor majoritet begärde i 

Fox-Häfner-betänkandet som antogs den 20 november 2013
1
. Parlamentet anser att 

resorna mellan Bryssel och Strasbourg strider mot varje ansträngning från parlamentets 

sida att betraktas som budgetmässigt ansvarsfullt, och fullkomligt undergräver 

allmänhetens uppfattning om parlamentet.   

24. Europaparlamentet anser att parlamentet kan göra ytterligare stora 

budgetbesparingargenom att minska antalet tjänstemän och därmed också minska behovet 

av kontorsutrymme och kontorsbyggnader, ställa in projekt såsom Europeiska historiens 

hus, och upphöra med överdrivet främjande av parlamentet självt. 

25. Europaparlamentet anser att ytterligare budgetbesparingar kan uppnås genom 

omstruktureringar av de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till 

gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationerna till parlamentariska 

samarbetskommittéer och till multilaterala parlamentariska församlingar, i syfte att 

minska antalet delegationer som skickas till andra länder och de totala kostnaderna för 

dessa. 

26. Europaparlamentet anser att ytterligare besparingar kan göras i parlamentets budget 

genom att minska bidragen till bildandet av politiska partier och stiftelser och till utgifter 

för assistentstöd till ledamöterna. Parlamentet noterar att generalsekreteraren har lagt fram 

ett förslag för presidiet för att uppnå en ny balans mellan ackrediterade assistenter och 

lokala assistenter. Parlamentet förväntar sig att det slutliga beslutet kommer att träda i 

kraft senast i juli 2016 och respektera giltighetstiden för nuvarande kontrakt. 

                                                 
1
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27. Europaparlamentet beklagar parlamentets ståndpunkt om personalminskningsmålet på 

5 % som strider mot den anda och princip som man enades om med kommissionen och 

rådet i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013
1
. Parlamentet noterar 

budgetkontrollutskottets rekommendationer med avseende på ansvarsfrihetsförfarandet för 

2013
2
. Parlamentet anser att en minskning med 10 % av parlamentets budget skulle kunna 

uppnås utan att få några som helst konsekvenser för ledamöternas centrala 

ansvarsområden.  Parlamentet upprepar sin oro över den stora personalstyrkan i 

Europaparlamentets talmans kansli med 35 anställda, inbegripet två chaufförer och en 

personlig vaktmästare. Parlamentet håller med om att detta i högsta grad kan ifrågasättas 

och är en dålig förebild när det gäller kostnadsminskning och budgetansvar inom 

parlamentet. 

28. Europaparlamentet noterar parlamentets ståndpunkt att öka domstolens storlek. 

Parlamentet anser att om någon reform ska genomföras bör denna vara budgetneutral. 

29. Europaparlamentet efterlyser en fullständig kostnads-nyttoanalys av Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för att bedöma deras mervärde 

för EU. 

o 

o     o 

30. Europaparlamentet förblir övertygat om att EU-budgeten bör ge ett mervärde och inte 

inkräkta på de rättigheter och de ansvarsuppgifter som medlemsstaternas regeringar har. 

Parlamentet uppmanar samtliga parter att lägga fram en ansvarsfull budget som är särskilt 

inriktade på att motverka migrations- och flyktingkrisen. 

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten. 

Or. en 
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