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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(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 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om 

systemet för Europeiska unionens egna medel1, 

– 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 1605/20022, 

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

2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20203, 

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

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 

budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning4, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2017 om allmänna riktlinjer för 

utarbetandet av budgeten5, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 april 2017 om beräkning av 

Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 20186, 

– med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 

2018 som kommissionen antog den 29 juni 2017 (COM(2017)0400), 

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

budget för budgetåret 2018 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till 

Europaparlamentet den 13 september 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017), 

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2017 om mandatet för trepartsmötet om 

förslaget till budget för 20187, 

– med beaktande av artikel 88 i arbetsordningen, 

                                                           
1 EUT L 168, 7.6.2014, s. 105. 
2 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884. 
4 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
5 Antagna texter, P8_TA(2017)0085. 
6 Antagna texter, P8_TA(2017)0114. 
7 Antagna texter, P8_TA(2017)0302. 
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– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda 

utskott (A8-0299/2017). 

Avsnitt III 

Översikt 

1. Europaparlamentet betonar att parlamentets behandling av 2018 års budget till fullo 

återspeglar de politiska prioriteringar som antogs av en överväldigande majoritet i 

parlamentets ovannämnda resolutioner av den 15 mars 2017 om de allmänna riktlinjerna 

och av den 5 juli 2017 om mandatet för trepartsmötet. Parlamentet påminner om att 

hållbar tillväxt, sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, säkerhet och 

klimatförändringar är centrala för dessa prioriteringar. 

2. Europaparlamentet framhåller att unionen fortsätter att ställas inför ett antal allvarliga 

utmaningar och är övertygat om att de ekonomiska resurser som krävs måste komma 

från unionens budget för att de politiska prioriteringarna ska kunna hanteras och för att 

unionen ska kunna ge svar och på ett effektivt sätt reagera på dessa utmaningar, 

samtidigt som budgetdisciplinen upprätthålls. Parlamentet understryker att unionens 

utgifter bör baseras på principen om europeiskt mervärde och respektera 

subsidiaritetsprincipen. 

3. Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att finansiera EU-politik som ökar 

sysselsättning och tillväxt i alla unionens regioner genom investering i forskning, 

utbildning, infrastruktur, små och medelstora företag och anställningar, särskilt bland 

unga. Parlamentet förstår inte hur unionen ska kunna uppnå framsteg på dessa områden 

med tanke på de nedskärningar som rådet föreslagit under underrubrik 1a. I stället 

beslutar parlamentet att stärka forsknings- och innovationsprogram som har en mycket 

hög genomförandegrad och som på grund av överteckning präglas av en särskilt låg 

andel framgångsrika ansökningar. 

4. Europaparlamentet står fast vid sina utfästelser som gjordes under förhandlingarna om 

Efsi, nämligen att begränsa effekten av Efsi-relaterade nedskärningar av Horisont 2020 

och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) inom ramen för det årliga 

budgetförfarandet. Parlamentet föreslår därför att man kompenserar för dessa 

nedskärningar genom att återställa den ursprungliga årliga profilen för dessa två 

program, för att göra det möjligt för dessa program att till fullo uppnå de mål som man 

enades om i samband med antagandet av den rättsliga grunden för respektive program. 

5. Europaparlamentet uttrycker sitt politiska stöd för inrättandet av en europeisk 

solidaritetskår och välkomnar de lagstiftningsförslag som lagts fram av kommissionen i 

detta avseende. I avvaktan på ett beslut om finansiering av den europeiska 

solidaritetskåren och antagandet av relevant förordning enligt det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, anser parlamentet emellertid att inga finansiella anslag bör 

införas för detta ändamål i budgeten för 2018. Parlamentet beslutar därför att relevanta 

anslag och omfördelningar som kommissionen fört in i budgetförslaget för 2018 för 

tillfället bör dras tillbaka, eftersom beslutet om 2018 års budget inte på något vis bör 

föregripa resultatet av lagstiftningsförhandlingarna. Parlamentet är fast beslutet att 

integrera beslutet om solidaritetskårens finansiering i nästa års budget genom en 
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ändringsbudget, om förhandlingarna om den aktuella förordningen inte avslutas före 

utgången av budgetförfarandet för 2018.  

6. Europaparlamentet är bekymrat över att ungdomsarbetslösheten fortfarande är högre än 

någonsin tidigare och är övertygat om att det krävs ytterligare åtgärder för att framtiden 

för en hel generation av unga européer inte ska äventyras. Parlamentet beslutar därför 

att öka anslagen till ungdomssysselsättningsinitiativet utöver den nivå som 

kommissionen föreslagit för 2018. Parlamentet betonar att en sådan förstärkning bör 

övervägas som komplement till de totala anslag som godkänts politiskt för 

sysselsättningsinitiativet för unga i samband med halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen, och inte enbart som ett tidigareläggande av detta anslag i 2018 års budget.  

7. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken spelar en central roll när 

det gäller att uppnå ekonomisk och social konvergens i unionen och därmed garantera 

utveckling och tillväxt. Parlamentet betonar att programmen inom 

sammanhållningspolitiken under 2018 förväntas komma ikapp och nå marschfart. 

Parlamentet betonar sitt åtagande att säkerställa tillräckliga anslag för dessa program, 

som utgör ett av unionens centrala politikområden. Parlamentet är emellertid oroat över 

de oacceptabla förseningarna i genomförandet av operativa program på nationell nivå. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att utnämningen av 

förvaltningsmyndigheter, revisionsmyndigheter och attesterande myndigheter avslutas 

och att genomförandet påskyndas. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att 

gå vidare med förenklingen av förfarandena i samband med detta.  

8. Europaparlamentet anser att även om toppen av migrations- och flyktingkrisen verkar 

ha passerat måste unionen vara redo att hantera eventuella oförutsedda händelser på 

detta område och eftersträva en mer proaktiv strategi på migrationsområdet. Parlamentet 

uppmanar därför med eftertryck kommissionen att fortlöpande kontrollera om anslagen 

under rubrik 3 är tillräckliga och att till fullo använda alla instrument som är tillgängliga 

genom den nuvarande fleråriga budgetramen för att i tid reagera på oförutsedda 

händelser som skulle kunna kräva ytterligare finansiering. Parlamentet påminner om att 

även om unionen lyckats införa vissa mekanismer som bidrar till att hantera denna 

situation har fortfarande mer än hundra tusen flyktingar och migranter anlänt till Europa 

sjövägen hittills under 2017 enligt UNHCR. Parlamentet beslutar därför att i begränsad 

omfattning öka anslagen för asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för 

inre säkerhet, samt organen med ansvar på asylområdet, t.ex. det europeiska 

stödkontoret för asylfrågor (Easo), som måste förses med tillräckliga ekonomiska och 

mänskliga resurser. Parlamentet noterar på nytt att taket i rubrik 3 är ytterst otillräckligt 

för att tillhandahålla tillräckliga medel för migrations- och flyktingkrisens inre 

dimension samt för andra prioriterade program såsom kultur- och 

medborgarskapsprogram. 

9. Europaparlamentet betonar att rubrik 3 till stor del har tagits i anspråk under de senaste 

åren för att hantera migrations- och flyktingkrisen, och att sådana åtgärder bör fortsätta 

så länge som det behövs. Parlamentet konstaterar dock att finansieringen hittills är 

otillräcklig. Parlamentet beslutar därför att öka anslagen till organ som är verksamma på 

området rättsliga och inrikes frågor som på grund av ökad arbetsbelastning och 

ytterligare uppgifter har haft brist på personal och finansiering de senaste åren. 
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10.  Europaparlamentet understryker att mot bakgrund av den senaste tidens oro för 

säkerheten i hela unionen bör finansiering under rubrik 3 också ägna uppmärksamhet åt 

åtgärder som leder till att öka säkerheten för unionens medborgare. 

11. Europaparlamentet upprepar att en mycket viktig del av lösningen på migrations- och 

flyktingkrisen samt när det gäller unionsmedborgarnas säkerhet består i att ta itu med de 

bakomliggande orsakerna till migration och att anslå tillräckliga ekonomiska medel till 

externa instrument som syftar till att lösa problem som rör fattigdom, brist på 

sysselsättning, utbildning och ekonomiska möjligheter, instabilitet, konflikter och 

klimatförändringar som är en av de bakomliggande orsakerna till de allt större 

migrationsströmmarna. Parlamentet anser att unionen på bästa möjliga sätt bör utnyttja 

de finansiella medlen under rubrik 4, som har visat sig vara otillräckliga för att bemöta 

alla yttre utmaningar, med tanke på att resurserna är klart otillräckliga och bör ökas på 

ett mer naturligt sätt. 

12. Europaparlamentet beklagar att parlamentet i samband med utarbetandet av sin 

ståndpunkt inte har blivit tillräckligt underrättat om de budgetmässiga konsekvenserna 

av ett eventuellt politiskt beslut om att utvidga faciliteten för flyktingar i Turkiet. 

Parlamentet upprepar sin ståndpunkt sedan länge att nya initiativ inte får finansieras på 

bekostnad av EU:s befintliga externa projekt. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att i händelse av en förlängning av faciliteten för flyktingar i Turkiet 

föreslå att denna finansieras med nya medel och engagera fler lokala icke-statliga 

organisationer i samband med dess genomförande. Parlamentet noterar att taket i 

rubrik 4 är ytterst otillräckligt för en hållbar och effektiv hantering av de rådande yttre 

utmaningarna, inklusive migrations- och flyktingutmaningarna. 

13. Europaparlamentet påminner om att EU-budgeten måste stödja uppnåendet av målen i 

Parisavtalet och unionens egna långsiktiga klimatmål genom att uppnå 

klimatutgiftsmålet på 20 % i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Parlamentet 

beklagar att kommissionen inte har lagt fram några konkreta och realistiska förslag för 

att uppnå dessa mål. Parlamentet föreslår därför ökningar över nivån i budgetförslaget 

för klimatrelaterade åtgärder. Parlamentet noterar dock att dessa ökningar inte är 

tillräckliga och uppmanar kommissionen att lägga fram alla förslag som behövs för att 

nå målen i kommande förslag till budgetar. I detta sammanhang noterar parlamentet att 

8,2 % av de totala åtagandebemyndiganden som föreslås i budgetförslaget är kopplade 

till skyddet av den biologiska mångfalden. Parlamentet framhåller att en årlig ökning på 

0,1 % står i kontrast till den oroväckande och tilltagande minskningen av arter och 

livsmiljöer. 

14. Europaparlamentet uppskattar att den nya strategin med en resultatinriktad budget för 

första gången har integrerats i kommissionens interna budgetberedning i syfte att se 

över utgifterna på grundval av hittills uppnådda erfarenheter och identifiera eventuella 

behov av justeringar.  

15. Europaparlamentet återställer de nedskärningar av budgetförslaget som föreslagits av 

rådet. Parlamentet förstår inte tanken bakom de föreslagna nedskärningarna av till 

exempel Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), som är två 

program som redan drabbats av omfördelningar till Efsi och till extern politik. 

Parlamentet motsätter sig i vilket fall som helst rådets uttalade avsikt att inrikta sig på 
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budgetposter med låg genomförandegrad eller där förmågan att utnyttja anslagen är låg, 

eftersom detta inte motiveras av de verkliga genomförandesiffrorna och innebär att man 

bortser från det varierande genomförandemönstret för vissa program.   

16. Europaparlamentet konstaterar att för att kunna finansiera alla akuta behov på ett 

tillfredsställande sätt och med tanke på de mycket små marginalerna i den fleråriga 

budgetramen för 2018, kommer alla tillgängliga medel i fråga om flexibilitet i 

förordningen om den fleråriga budgetramen att behöva användas. Parlamentet förväntar 

sig att rådet kommer att ställa sig bakom denna strategi och att det kommer att bli enkelt 

att komma överens i förlikningen, så att unionen kan vara situationen vuxen och på ett 

ändamålsenligt sätt möta de utmaningar som väntar. Parlamentet understryker att varje 

avvikelse från den ursprungliga programplaneringen inom ramen för den nuvarande 

fleråriga budgetramen talar för en justering uppåt av taken i den fleråriga budgetramen 

för tiden efter 2020. 

17. Europaparlamentet fastställer den totala anslagsnivån för 2018 till 

162 597 930 901 EUR i åtagandebemyndiganden och 146 712 004 932 EUR 

i betalningsbemyndiganden.   

Underrubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 

18. Europaparlamentet motsätter sig rådets omotiverade nedskärningar på 750 miljoner 

EUR i underrubrik 1a, som ensamma står för nästan två tredjedelar av rådets 

övergripande nedskärningar av åtagandebemyndigandena i rubrikerna i den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet konstaterar att sådana nedskärningar strider mot rådets egna 

politiska prioriteringar. 

19. Europaparlamentet insisterar på att för att uppnå hållbar tillväxt och skapande av 

arbetstillfällen i unionen är främjandet av investeringar i forskning, innovation, 

utbildning, infrastruktur och mikroföretag samt små och medelstora företag avgörande. 

Parlamentet varnar för att sådana nedskärningar som föreslagits av rådet skulle äventyra 

program med ett verkligt europeiskt mervärde och en direkt inverkan på skapandet av 

sysselsättning och tillväxt, såsom Horisont 2020 eller FSE. Parlamentet påpekar särskilt 

att tillräcklig finansiering för Horisont 2020 är avgörande för utvecklingen av forskning 

och innovation, ledarskap inom digitalisering och för att stödja små och medelstora 

företag i Europa. Parlamentet påminner om att detta program har visat ett starkt 

europeiskt mervärde och att 83 % av Horisont 2020-projekten inte skulle ha genomförts 

utan stöd på unionsnivå. Parlamentet upprepar betydelsen av 

FSE-finansieringsinstrument för genomförandet av TEN-T-nätet och för förverkligandet 

av ett gemensamt europeiskt transportområde. Parlamentet beslutar därför att återställa 

alla rådets nedskärningar och att dessutom till fullo återinföra den ursprungliga profilen 

för de Horisont 2020- och FSE-budgetposter som minskades till förmån för 

inbetalningar till Efsis garantifond. 

20. Europaparlamentet betonar dessutom behovet av att stärka både utbildnings- och 

ungdomsdelarna av Erasmus+, som en del av en strategisk investering i 

Europas ungdom. 
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21. Europaparlamentet betonar att ett tillräckligt ekonomiskt stöd till mikroföretag, 

entreprenörer och små och medelstora företag bör vara en central prioritering för 

unionen eftersom dessa är den främsta källan till skapandet av arbetstillfällen i Europa. 

Parlamentet betonar att säkerställandet av god tillgång till finansiering är av största vikt 

för att upprätthålla de små och medelstora företagens konkurrenskraft och för att hjälpa 

dem att lösa problemen med tillgång till den inre marknaden och till den globala 

marknaden. 

22. Europaparlamentet beslutar därför att öka anslagen över nivån i budgetförslaget och 

över nivån före inrättandet av Efsi och solidaritetskåren, för de program som är 

avgörande för att stimulera tillväxt och sysselsättning och som återspeglar allmänt 

överenskomna unionsprioriteringar, det vill säga Erasmus +, Horisont 2020 

(Marie Curie-programmet, Europeiska forskningsrådet, instrumentet för små och 

medelstora företag), Cosme och EaSI (Progress och Eures). Parlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla tillräckligt med medel till budgetposter avseende 

Wifi4EU och att uppfylla sina investeringsåtaganden mellan 2017 och 2020.  

23. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av budgetposten för det särskilda årliga 

evenemanget i budgeten för 2018, som kommer att göra det möjligt att utveckla en 

känsla av europeisk tillhörighet bland medborgarna. Parlamentet konstaterar att 

tillämpningsområdet för det särskilda årliga evenemanget på ett tydligt sätt måste bidra 

till ett mervärde för de europeiska medborgarna i alla medlemsstater. 

24. Europaparlamentet betonar vikten av att stimulera samarbete om försvarsrelaterad 

forskning i Europa för att åtgärda viktiga kapacitetsbrister vid en tidpunkt då den 

internationella utvecklingen och osäkerheten i allt högre grad kräver att Europa 

intensifierar sina insatser på försvarsområdet. Parlamentet anser att ytterligare utgifter 

på unionsnivå inom försvarsforskning bör kompenseras för genom besparingar på 

nationell nivå. Parlamentet stöder det ökade anslaget för den förberedande åtgärden om 

försvarsforskning. Parlamentet efterlyser ett försvarsforskningsprogram med en särskild 

budget inom nästa fleråriga budgetram, men upprepar sin ståndpunkt sedan länge att 

nya initiativ ska finansieras genom nya anslag och inte på bekostnad av nuvarande 

unionsprogram. Vidare understryker parlamentet behovet av att förbättra 

konkurrenskraften och innovationen inom den europeiska försvarsindustrin. 

25. Europaparlamentet anser att man bör anslå ytterligare medel i budgeten för 2018 i syfte 

att genomföra en heltäckande och opartisk bedömning av de risker som tredjeländer 

utgör när det gäller deras strategiska brister avseende bekämpning av penningtvätt och 

finansiering av terrorism, baserad på kriterierna i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/8491 

samt upprätta en förteckning över ”högriskjurisdiktioner”. 

26. Europaparlamentet ökar därför åtagandebemyndigandena för rubrik 1a över nivån i 

budgetförslaget med 143,9 miljoner EUR (exklusive ett återställande till den nivå som 

programmet hade innan Efsi och solidaritetskåren inrättades, pilotprojekt och 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det 

finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73). 
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förberedande åtgärder), vilket ska finansieras inom den tillgängliga marginalen och 

genom ett ytterligare utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden. 

Underrubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 

27. Europaparlamentet är missnöjt med rådets föreslagna nedskärningar med 

240 miljoner EUR av betalningarna under underrubrik 1b, och återställer dem, 

i avvaktan på uppdaterade prognoser från kommissionen. 

28. Europaparlamentet noterar med allt större oro att de oacceptabla förseningarna i 

genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) har 

undergrävt effektiviteten i genomförandet och satt press på förvaltningsmyndigheter och 

stödmottagare. Parlamentet upprepar än en gång den risk de nuvarande förseningarna 

kan innebära för anhopningen av obetalda räkningar under den andra halvan av den 

nuvarande fleråriga budgetramen och i början av nästa. Parlamentet upprepar bestämt 

sin uppmaning till medlemsstaterna att söka råd och bistånd från kommissionen i syfte 

att komma till rätta med förseningarna när det gäller utnämningen av 

förvaltningsmyndigheter, attesterande myndigheter och revisionsmyndigheter. 

Parlamentet är också oroat över den nedåtgående trenden och över bristen på exakthet i 

medlemsstaternas prognoser.  

29. Europaparlamentet påminner om att ungdomsarbetslösheten fortfarande är oacceptabelt 

hög i unionen. Parlamentet understryker att för att ta itu med denna fråga är det viktigt 

att säkerställa en lämplig finansiering av ungdomsgarantisystemen genom 

ungdomssysselsättningsinitiativet och ESF. Parlamentet välkomnar överenskommelsen 

om behovet av att tillhandahålla nya medel för sysselsättningsinitiativet för ungdomar 

och att ta med motsvarande anslag i budgetförslaget för 2018. Parlamentet anser 

emellertid att mot bakgrund av de utmaningar och risker som ungdomsarbetslösheten 

innebär bör sysselsättningsinitiativet för unga få ökade anslag och beslutar därför att 

initiativet får 600 miljoner EUR i åtaganden 2018. Parlamentet anser att 

yrkesutbildning, särskilt lärlingsutbildning för ungdomar bör vara berättigade till 

finansiering inom ramen för sammanhållningspolitiken. 

30. Europaparlamentet välkomnar den nya finansieringsram på 142,8 miljoner EUR som 

har inrättats för att underlätta genomförandet av stödprogrammet för strukturreformer 

under perioden 2017–2020. 

Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: naturresurser 

31. Europaparlamentet påminner om att kommissionens förslag att öka anslagen för att 

finansiera Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) till stor del beror på att de 

tillgängliga inkomsterna för särskilda ändamål förväntas vara betydligt lägre under 

2018. Parlamentet noterar rådets nedskärningar med 275 miljoner EUR, men anser att 

kommissionens ändringsskrivelse bör utgöra grunden för varje tillförlitlig översyn av 

anslag för EGFJ och återinför nivåerna i budgetförslaget i enlighet med detta, i avvaktan 

på en prövning av denna ändringsskrivelse vid förlikningen. 

32. Europaparlamentet betonar att lagerhållningsprogram har visat sig effektiva i kristider 

och att det därför vore kontraproduktivt att minska de medel som öronmärkts för dessa i 

planeringsprocessen.  
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33. Europaparlamentet understryker att en del av lösningen för att komma till rätta med 

ungdomsarbetslösheten består i att ge adekvat stöd åt ungdomar i landsbygdsområden. 

Parlamentet föreslår därför en ökning med 50 miljoner EUR över nivån i 

budgetförslaget för betalningarna för unga jordbrukare. Parlamentet betonar behovet av 

att underlätta tillgången för ungdomar till fiskeyrken med hjälp av Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF) och andra EU-medel. 

34. Europaparlamentet beslutar i enlighet med Europa 2020-målen och unionens 

internationella åtaganden för att bekämpa klimatförändringarna, att föreslå en ökning på 

21,2 miljoner EUR över nivån i budgetförslaget för klimatrelaterade åtgärder. 

Parlamentet upprepar att både Europeiska revisionsrätten (revisionsrätten) och 

Ekofinrådet har konstaterat att unionens budget inte är i linje med unionens klimatmål. 

35.  Europaparlamentet ökar därför åtagandebemyndigandena med 78,1 miljoner EUR, 

vilket ger en marginal på 619,7 miljoner EUR under taket för åtagandena i rubrik 2 när 

pilotprojekt och förberedande åtgärder har dragits av. 

Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap 

36. Europaparlamentet betonar att hanteringen av migration och säkerhet även i 

fortsättningen måste vara högsta prioriteringar för unionen och upprepar sin övertygelse 

om att utgiftstaket för rubrik 3 har visat sig vara helt otillräckligt för att i adekvat 

utsträckning finansiera den interna dimensionen av dessa utmaningar.  

37. Europaparlamentet konstaterar att även om antalet migranter som tog sig till unionen 

via den centrala och östra Medelhavsrutten minskade under de första nio månaderna 

2017, kvarstår trycket på den västra Medelhavsrutten. Parlamentet konstaterar att över 

hundra tusen migranter och flyktingar anlände till Europa sjövägen under de första 

nio månaderna 2017. Av dessa anlände över 75 % till Italien och resten fördelades 

mellan Grekland, Cypern och Spanien. Parlamentet anser att ökade resurser krävs för att 

fullt ut täcka unionens behov på migrationsområdet, särskilt genom asyl-, migrations- 

och integrationsfonden, för att stödja medlemsstaterna när det gäller att förbättra 

integrationsåtgärder och praxis för dem som är i behov av internationellt skydd, framför 

allt underåriga utan medföljande vuxen, och vid behov genomföra återsändandeinsatser 

för dem som inte har rätt till skydd, med full respekt för principen om 

”non-refoulement”. I detta sammanhang insisterar parlamentet också på att Easo ska 

förses med tillräckliga finansiella och mänskliga resurser för att byrån ska kunna 

fullfölja de uppgifter den tilldelats. 

38. Europaparlamentet stöder inrättandet av en ny budgetpost för en sök- och räddningsfond 

för att stödja medlemsstaterna i deras skyldigheter enligt internationell sjörätt. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 

inrättandet av en sådan sök- och räddningsfond för EU. 

39. Europaparlamentet är övertygat om att för att effektivt kunna hantera 

unionsmedborgarnas säkerhet behöver budgeten för fonden för inre säkerhet ytterligare 

medel för att göra medlemsstaterna bättre rustade i kampen mot terrorism, 

gränsöverskridande organiserad brottslighet, radikalisering och it-brottslighet. 

Parlamentet understryker särskilt att tillräckliga resurser måste tillhandahållas för att 

öka säkerheten och främja informationsutbytet mellan brottsbekämpande organ och 
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nationella myndigheter, bland annat genom bättre interoperabilitet mellan 

informationssystem samtidigt som respekten för individuella fri- och rättigheter 

garanteras. 

40. Europaparlamentet betonar den avgörande roll som EU:s organ på området för rättsliga 

och inrikes frågor spelar när det gäller att ta itu med unionsmedborgarnas akuta 

problem. Parlamentet beslutar därför att öka Europols budgetanslag och personal, 

inklusive inrättandet av sju tjänster för den nya operativa enhet som kallas 

Europols operativa enhet för försvunna barn, samt att förstärka Europeiska unionens 

enhet för rättsligt samarbete (Eurojust), Easo och Europeiska unionens byrå för 

utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol). Parlamentet påminner om 

dessa organs bidrag till att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna på detta 

område. 

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av de faktiska 

framstegen i de pågående interinstitutionella förhandlingarna tillhandahålla uppdaterad 

information om de finansiella konsekvenserna under 2018 av lagstiftningsförslag som 

ännu inte antagits som en del av den europeiska migrationsagendan, särskilt reformen 

av Dublinsystemet, systemet för in- och utresa, EU-systemet för reseuppgifter och 

resetillstånd och Easo, så att man kan ta hänsyn till detta i förlikningsfasen. 

42. Europaparlamentet beklagar rådets godtyckliga nedskärningar på mer än 

30 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden till ett antal program på områdena kultur, 

medborgarskap, rättvisa, folkhälsa, konsumentskydd och civilskydd, i strid med dessa 

programs utmärkta genomförandegrad och trots redan otillräcklig tillgång till 

finansiering som innebär att många högkvalitativa projekt inte får finansiering. 

Parlamentet återinför alla budgetposter till nivån i budgetförslaget och föreslår 

ytterligare ökningar av relevanta budgetposter. 

43. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om att det är dags att främja finansieringen 

av viktiga EU-program på områdena kultur och medborgarskap, särskilt programmet 

Kreativa Europa och Ett Europa för medborgarna, som har en central roll för att stödja 

den kulturella och den kreativa sektorn, samt ett aktivt medborgarskap, särskilt inför 

valet till Europaparlamentet 2019. Parlamentet upprepar att alla institutioner måste 

respektera den politiska överenskommelsen om 2018 års finansiering för Europaåret för 

kulturarv genom att tillhandahålla tillräckliga anslag för Europaåret genom programmet 

Kreativa Europas delprogram för kultur, i avsaknad av en särskild budgetpost för 

Europaåret. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över budgetposten 

multimedieåtgärder för att säkerställa att budgeten på ett effektivt sätt stöder 

högkvalitativ, oberoende täckning av EU-frågor. 

44. Europaparlamentet förespråkar större transparens och synlighet för Daphnes mål inom 

programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, såsom ett av unionens viktiga 

verktyg i kampen mot alla former av våld mot barn, ungdomar, kvinnor, hbti-personer 

och andra riskgrupper. Parlamentet stöder inrättandet av ett europeiskt centrum för 

övervakning av könsrelaterat våld inom ramen för Europeiska jämställdhetsinstitutet. 

45. Europaparlamentet förstärker rubrik 3 med 108,8 miljoner EUR i 

åtagandebemyndiganden över nivån i budgetförslaget, med undantag för pilotprojekt 
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och förberedande åtgärder, och föreslår att dessa ökningar finansieras genom ett 

ytterligare utnyttjande av flexibilitetsmekanismen. 

Rubrik 4 – Europa i världen 

46. Europaparlamentet betonar på nytt att unionens yttre åtgärder står inför ständigt 

växande finansieringsbehov som vida överstiger den nuvarande storleken på rubrik 4. 

Parlamentet anser att mobiliseringen av unionens budget för att hantera 

migrationsutmaningen kommer att fortsätta att kräva en dynamisk reaktion under de 

kommande åren. Parlamentet betonar att en tillfällig höjning, såsom den som gjordes 

2017, inte kan betraktas som tillräcklig med hänsyn till de komplexa utmaningar som 

unionen står inför och det överhängande behovet av en förstärkning av unionens externa 

närvaro i dagens globala värld. 

47. Europaparlamentet anser att man bör prioritera unionens närmaste grannar och insatser 

för att ta itu med de främsta problem som dessa står inför, nämligen migrations- och 

flyktingkrisen och de humanitära utmaningarna i samband med denna kris i det södra 

grannskapet, och Rysslands aggression i det östra grannskapet. Parlamentet anser att 

stabilitet och välstånd i EU:s grannskap är till nytta både för de berörda regionerna och 

för unionen som helhet. Parlamentet upprepar sin uppmaning att öka stödet till 

fredsprocessen i Mellanöstern, den palestinska myndigheten och UNRWA, för att 

hantera de ökande behoven, i syfte att uppnå unionens uttalade mål att främja 

utveckling och stabilitet i regionen och stödja palestinier motståndskraft. Parlamentet 

upprepar att stöd till länder som håller på att genomföra associeringsavtal med unionen 

är väsentligt för att underlätta politiska och ekonomiska reformer, men betonar att 

sådant stöd endast bör ges så länge dessa länder uppfyller behörighetskriterierna, 

särskilt när det gäller rättsstatsprincipen och upprätthållandet av demokratiska 

institutioner. Parlamentet beslutar därför att öka resurserna för det europeiska 

grannskapsinstrumentet, instrumentet för stöd inför anslutningen och för 

makroekonomiskt stöd. 

48. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som Europa spelar på global nivå när det 

gäller att utrota fattigdom och säkerställa utveckling i de minst gynnade regionerna, 

i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Parlamentet anslår därför ytterligare medel 

till instrumentet för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Parlamentet påminner 

om att eftersom en betydande andel av de migranter som korsar Medelhavet kommer 

från Afrika söder om Sahara är unionens stöd i denna region centralt för att ta itu med 

de underliggande orsakerna till migration.  

49. Europaparlamentet motsätter sig de drastiska minskningarna av de finansiella bidragen 

från de externa finansieringsinstrumenten (europeiska grannskapsinstrumentet, 

föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet och finansieringsinstrument för 

utvecklingssamarbete) till Erasmus+, trots att program för ungdomsutbyten är en av de 

mest framgångsrika långsiktiga investeringarna i kulturell diplomati och ömsesidig 

förståelse, och beslutar därför om en ökning av dessa medel. 

50. Mot bakgrund av den oroande försämringen av situationen när det gäller demokrati, 

rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, beslutar Europaparlamentet att minska 

stödet för politiska reformer i Turkiet. Parlamentet beslutar att föra en del av de 

återstående anslagen till reserven och att frigöra dessa först när Turkiet gör mätbara 
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framsteg när det gäller rättsstatsprincipen, demokrati, mänskliga rättigheter och 

pressfrihet, i syfte att omdirigera dessa medel till det civila samhällets aktörer för 

genomförandet av åtgärder till stöd för dessa mål.  

51. Europaparlamentet anser att för att på ett adekvat sätt bemöta 

desinformationskampanjer och främja en objektiv bild av unionen utanför dess gränser, 

behövs ytterligare ekonomiska medel. Parlamentet vill därför se en ökad finansiering 

för att bemöta desinformationskampanjer och it-angrepp. Parlamentet beslutar därför att 

öka resurserna till strategisk kommunikation som ska utföras i grannskapet och på 

västra Balkan. Parlamentet påminner om vikten av investeringar i synliggörandet av 

unionens yttre åtgärder i syfte att öka effekterna av finansieringen på detta område och 

göra det möjligt att uppfylla ambitionerna för EU:s offentliga diplomati i linje med den 

globala strategin.  

52. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att öka anslagen till budgetposten för den 

turkcypriotiska befolkningsgruppen för att på ett avgörande sätt bidra till uppdraget för 

kommittén för saknade personer i Cypern och stödja den tekniska kommittén för 

kulturarvsfrågor som består av representanter för Cyperns båda befolkningsgrupper, och 

därmed främja förtroende och försoning mellan de två befolkningsgrupperna. 

53. Europaparlamentet betonar att kommissionens tendens att använda kompletterande 

mekanismer utanför budgeten såsom förvaltningsfonder och andra liknande instrument 

inte alltid har visat sig vara framgångsrik. Parlamentet är bekymrat över att inrättandet 

av finansieringsinstrument utanför EU-budgeten skulle kunna hota enhetligheten i 

budgeten och kringgå budgetförfarandet och samtidigt undergräva den transparenta 

förvaltningen av budgeten och begränsa parlamentets rätt att utöva effektiv kontroll av 

utgifterna. Parlamentet anser därför att externa finansieringsinstrument som växt fram 

under de senaste åren måste införlivas i unionens budget, och att parlamentet ska ha full 

kontroll över genomförandet av dessa instrument. Parlamentet konstaterar att i slutet av 

september 2017 hade åtaganden för sammanlagt 795,4 miljoner EUR gjorts för 

EU-förvaltningsfonder i 2017 års budget. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

förelägga budgetmyndighetens två grenar det belopp som den har för avsikt att avsätta 

för 2018 till förvaltningsfonderna. Parlamentet upprepar sin oro över att 

medlemsstaternas bidrag till förvaltningsfonderna tycks släpa efter i förhållande till 

åtagandena. Parlamentet har noterat revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2017 om 

EU:s förvaltningsfond Bêkou för Centralafrikanska republiken. Parlamentet är bekymrat 

över de brister som konstaterats av revisionsrätten, såsom avsaknaden av en bedömning 

av de samlade behoven och de illa fungerande samordningsmekanismerna med andra 

givare. Parlamentet uttrycker sin avsikt att bedöma mervärdet av 

EU:s förvaltningsfonder som ett instrument för unionens yttre politik.  

54. Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 24 i förordningen om den 

fleråriga budgetramen ska unionens och Euratoms samtliga inkomster och utgifter föras 

in i unionens allmänna budget i enlighet med artikel 7 i budgetförordningen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att bevara budgetens enhetlighet och att betrakta 

denna princip som vägledande vid framläggandet av nya initiativ. 

55. Europaparlamentet betonar vikten av valobservatörsuppdrag i syfte att stärka 

demokratiska institutioner och bygga upp allmänhetens förtroende för valprocesserna, 
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vilket i sin tur främjar fred och stabilitet. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa 

tillräckliga finansiella resurser för detta syfte. 

56. Europaparlamentet påpekar att finansiering från finansieringsinstrumentet för 

utvecklingssamarbete inte ska omfördelas för att finansiera det nya initiativet 

kapacitetsuppbyggnad för säkerhet och utveckling inom ramen för instrumentet som 

bidrar till stabilitet och fred. Parlamentet beklagar budgetförslaget att omfördela 

7,5 miljoner EUR från instrumentet för utvecklingssamarbete till kapacitetsuppbyggnad 

för säkerhet och utveckling, och betonar det akuta behovet av att finna alternativa 

lösningar för att fylla denna lucka. 

57. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att budgetposten för EU:s särskilda 

representanter ska flyttas på ett budgetneutralt sätt från Gusp-budgeten till Europeiska 

utrikestjänstens administrativa budget, så att unionens diplomatiska verksamhet kan 

stärkas ytterligare. 

58. Europaparlamentet beslutar därför att återställa nästan alla rådets nedskärningar och att 

förstärka rubrik 4 med 299,7 miljoner EUR över nivån för åtagandebemyndigandena 

i budgetförslaget (exklusive pilotprojekt och förberedande åtgärder, överföringen av 

EU:s särskilda representanter med dubbla befogenheter och antagna nedskärningar). 

Rubrik 5 – Administration: Övriga rubriker – utgifter för administration och 

forskningsstöd  

59. Europaparlamentet anser att rådets nedskärningar inte återspeglar de verkliga behoven 

och därmed äventyrar de redan avsevärt rationaliserade administrativa utgifterna. 

Parlamentet återinför därför beloppen i budgetförslaget för alla kommissionens 

administrativa utgifter, inklusive utgifter för administrativt stöd och forskningsstöd i 

rubrikerna 1–4. 

60. Europaparlamentet beslutar i enlighet med det gemensamma yttrandet från de juridiska 

avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen avseende tre aspekter av 

förhållandet mellan Olaf och dess övervakningskommitté av den 12 september 2016, att 

hålla inne 10 % av anslagen för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) tills 

övervakningskommittén ges tillgång till Olafs utredningar, samtidigt som Olafs budget 

ökas något i linje med de utökade ansvarsområdena. 

61. Europaparlamentet noterar att Olaf i början av 2017 utredde allvarliga fall av 

tullbedrägeri i Förenade kungariket som orsakades av en undervärdering av importerade 

produkter och som har lett till ett inkomstbortfall på nästan 2 miljarder EUR för 

unionens budget under perioden 2013–2016. Parlamentet oroas över att bedrägeriet inte 

har stoppats och att förlusterna för unionens budget fortfarande pågår. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vid förhandlingarna om brexit ta hänsyn till den 

långsamma reaktionen från de brittiska myndigheterna på kommissionens 

rekommendationer i detta avseende. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som 

invänt mot en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner att 

ompröva sin ståndpunkt för att möjliggöra en snabb lösning på problemet.  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Decentraliserade byråer 

62. Europaparlamentet stöder i stort sett kommissionens bedömning av byråernas 

budgetbehov. Parlamentet anser därför att ytterligare nedskärningar som föreslagits av 

rådet skulle äventyra byråernas funktionssätt och göra det omöjligt för dem att fullfölja 

de uppdrag de tilldelats. Parlamentet anser att de nya tjänster som parlamentet antagit i 

sin ståndpunkt behövs för att fullgöra ytterligare uppgifter till följd av ny politisk 

utveckling och ny lagstiftning. Parlamentet upprepar sitt åtagande att skydda resurser 

och vid behov tillhandahålla ytterligare resurser för att säkerställa att organen ska 

fungera väl. 

63. Mot bakgrund av de utmaningar som unionen fortfarande står inför vad gäller migration 

och säkerhet, och med tanke på behovet av en samordnad europeisk insats, beslutar 

Europaparlamentet att öka anslagen till Europeiska polisbyrån (Europol), Eurojust, 

Cepol, Easo och Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). 

64. Europaparlamentet påminner om vikten för unionen att fokusera på konkurrenskraft för 

tillväxt och sysselsättning. Parlamentet påminner om unionens strategiska prioritering 

att till fullo utveckla och genomföra sina Galileo- och Egnos-projekt för vilka 

Europeiska byrån för GNSS (GSA) delvis är ansvarig. Parlamentet påminner om att 

GSA har resursmässig eftersläpning på området för it-säkerhet och offentlig reglerad 

tjänst och beslutar därför att öka byråns anslag. 

65. Europaparlamentet anser att ytterligare anslag och personal behövs för att byrån för 

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) ska kunna uppfylla sina utvidgade 

uppdrag som rör genomförandet och övervakningen av föreskrifter och riktlinjer för el- 

och gasnät.  

66. Europaparlamentet påminner i synnerhet om att EEA hjälper unionen att fatta väl 

underbyggda beslut om att förbättra miljön, integrera miljöhänsyn i den ekonomiska 

politiken och att gå mot ett hållbart samhälle, och att kommissionen i samband med 

unionens klimat- och energipolitik för 2030 har föreslagit nya uppgifter för miljöbyrån 

med avseende på styrningen av energiunionen, utan någon motsvarande ökning av 

tjänsteförteckningen.  

67. Europaparlamentet betonar att även om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns 

budgetmedel och personal verkar adekvata i dagsläget måste man noga övervaka byråns 

framtida behov av verksamhetsresurser och personal. 

68. Europaparlamentet välkomnar att tillräckliga medel anslagits i 2018 års budget för att 

stödja de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna). Parlamentet 

understryker att ESA-myndigheterna spelar en avgörande roll för att främja en 

konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och en bättre samordning mellan 

nationella myndigheter, och för att säkerställa finansiell stabilitet, bättre integrerade 

finansmarknader och konsumentskydd samt få till stånd en mer enhetlig tillsyn. 

Parlamentet betonar att för att främja en återhållsam användning av sin budget måste 

ESA-myndigheterna hålla sig till de uppgifter och uppdrag som de tilldelats av den 

europeiska lagstiftaren.  
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69. Europaparlamentet upprepar att i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 

2 december 2013 var 2018 det sista året för genomförande av personalminskningen med 

5 % och för strategin med en omplaceringspool för personalen vid byråerna. 

Parlamentet upprepar sitt motstånd mot en fortsättning av en övergripande strategi för 

byråernas resurser efter 2018. Parlamentet bekräftar återigen att det är redo att uppnå 

effektivitetsvinster genom ett ökat administrativt samarbete mellan byråerna eller till 

och med att analysera möjligheterna för sammanslagningar när så är lämpligt, och 

genom att vissa funktioner samordnas med antingen kommissionen eller en annan byrå. 

Parlamentet välkomnar i detta sammanhang initiativet att ytterligare samordna 

byråernas verksamhet via inrättandet av det ständiga sekretariatet för EU-byråernas 

nätverk (numera kallat gemensamma stödkontoret) och stöder tilldelningen av 

ytterligare en tjänst i tjänsteförteckningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa), vars kostnader kommer att täckas av EU-byråernas 

nuvarande budgetar och som kommer att placeras vid stödkontoret. 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder 

70. Europaparlamentet har noggrant analyserat de föreslagna pilotprojekten och de 

förberedande åtgärderna med hänsyn till de pågående projektens resultat, med undantag 

för initiativ som redan omfattas av befintliga rättsliga grunder och med full hänsyn till 

kommissionens bedömning av projektens genomförbarhet. Parlamentet beslutar att anta 

ett kompromisspaket bestående av ett begränsat antal pilotprojekt och förberedande 

åtgärder, även med tanke på de snäva marginalerna och taken för pilotprojekt och 

förberedande åtgärder. 

71. Europaparlamentet betonar därför det arbete som parlamentet gjort i detta avseende och 

uppmanar kommissionen att visa god vilja när det gäller genomförandet av de 

pilotprojekt och förberedande åtgärder som antogs i slutet av budgetförfarandet, oavsett 

bedömningarna av deras genomförbarhet, liksom för alla beslut som fattats av 

Europaparlamentet och rådet. 

Särskilda instrument 

72. Europaparlamentet påminner om nyttan med särskilda instrument för att ge flexibilitet 

utöver de mycket snäva taken i den nuvarande fleråriga budgetramen, och välkomnar de 

förbättringar som halvtidsrevideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen 

har inneburit. Parlamentet efterlyser en omfattande användning av 

flexibilitetsmekanismen, den samlade marginalen för åtaganden och marginalen för 

oförutsedda utgifter för att finansiera det stora antalet nya utmaningar och nya 

ansvarsområden som unionens budget står inför. 

73. Europaparlamentet noterar också betydelsen av reserven för katastrofbistånd, 

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska unionens 

solidaritetsfond. Parlamentet stöder kommissionens avsikt att införa ett snabbare 

utnyttjande av solidaritetsfonden genom att huvuddelen av dess årliga belopp förs till en 

reserv i unionens budget, utöver det belopp som redan avsatts för förskottsbetalningar. 

Parlamentet beklagar rådets nedskärning i detta avseende och återinför delvis 

budgetförslaget, med undantag för det belopp som har tidigarelagts till 2017 genom 

ändringsbudget 4/2017 och utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond för Italien. Parlamentet 
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efterlyser en utvidgning av räckvidden för solidaritetsfonden för att ge stöd till offren 

för terroristdåd och deras familjer. 

Betalningar 

74. Europaparlamentet oroar sig över den rådande tendensen med underutnyttjande av 

betalningarna i hela unionens budget, inte bara i underrubrik 1b utan även i rubrikerna 3 

och 4, trots behovet av att bemöta den kraftiga ökningen av nya utmaningar och 

inrättandet av flexibla finansieringsmekanismer. Parlamentet påminner om att för de 

två senaste åren har nivån på betalningsbemyndigandena i unionens budget minskat 

avsevärt, kombinerat med en hög nivå på budgetöverskottet. Parlamentet uttrycker 

därför sin oro över att budgetförslaget fortfarande lämnar en aldrig tidigare skådad 

marginal på 10 miljarder EUR under taket för betalningarna, vilket återspeglar en trend 

med lågt utnyttjande som kan leda till ett akut betalningstryck vid utgången av den 

nuvarande fleråriga budgetramen. 

75.  Europaparlamentet insisterar på behovet att återinföra beloppen i budgetförslaget för 

alla budgetposter där rådet har gjort nedskärningar och ökar betalningsbemyndigandena 

på ett målinriktat sätt, främst för de budgetposter där det har gjorts ändringar av 

åtagandebemyndigandena. 

Övriga avsnitt 

76. Europaparlamentet beklagar rådets upprepade praxis att öka det schablonmässiga 

avdraget för unionens institutioner. Parlamentet anser att detta har en särskilt 

snedvridande effekt på budgetarna för institutioner med historiskt sett korrekta 

schablonavdrag. Parlamentet anser att detta tillvägagångssätt inte utgör en riktad 

minskning eller en sund ekonomisk förvaltning. Parlamentet återinför därför 

schablonavdraget på budgetförslagets nivå. 

Avsnitt I – Europaparlamentet 

77. Europaparlamentet behåller den övergripande nivån på parlamentets budget för 2018 

som antogs i ovannämnda resolution av den 5 april 2017, dvs. 1 953 483 373 EUR. 

Parlamentet införlivar budgetneutrala tekniska justeringar för att återspegla aktuell 

information som inte var tillgänglig tidigare i år.  

78. Europaparlamentet noterar att nivån på budgetberäkningen för 2018 motsvarar 18,88 %, 

vilket är lägre än vad som uppnåddes 2017 (19,25 %) och den lägsta andelen av rubrik 5 

under de senaste 15 åren.  

79. Europaparlamentet upprepar parlamentets prioriteringar för det kommande budgetåret, 

nämligen att konsolidera de säkerhetsåtgärder som redan har vidtagits och förbättra 

parlamentets förmåga att stå emot it-angrepp, förbättra transparensen i parlamentets 

interna budgetförfarande, och fokusera parlamentets budget på dess kärnverksamhet, det 

vill säga dess lagstiftande roll, dess funktion som budgetmyndighetens ena gren, att 

företräda medborgarna och att granska arbetet i de andra institutionerna. 

80. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av presidiets arbetsgrupp om ersättning för 

allmänna utgifter. Parlamentet påminner om förväntningarna om en större transparens 
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när det gäller ersättningen för allmänna utgifter och behovet av att fastställa mer exakta 

bestämmelser för redovisningsskyldigheten när det gäller de utgifter som ersätts av detta 

anslag, utan att detta medför några merkostnader för parlamentet. 

81. Europaparlamentet minskar antalet tjänster i tjänsteförteckningen för sitt 

generalsekretariat med 60 tjänster för 2018 (målet att minska personalstyrkan med 1 %), 

i linje med den överenskommelse som nåddes med rådet den 14 november 2015 om 

förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016. Parlamentet 

påminner om att de 35 tjänster som parlamentet beviljades 2016 i samband med nya 

åtgärder för att öka säkerheten och som därför undantogs från personalminskningsmålet, 

vilket bekräftades vid antagandet av ändringsbudget nr 3/2016 och den allmänna 

budgeten för 20171. Parlamentet uppmanar kommissionen att justera sina 

övervakningstabeller i enlighet härmed för att förse budgetmyndigheten med korrekta 

uppgifter i alla skeden av förfarandet. 

82. Europaparlamentet välkomnar den diskussion om parlamentets fastighetspolitik som 

hölls den 11 juli 2017 mellan budgetutskottet, generalsekreteraren och de 

vice talmännen med ansvar för parlamentets fastighetspolitik. Parlamentet anser att 

denna dialog bör vara en kontinuerlig process, särskilt mot bakgrund av presidiets 

kommande diskussioner om renoveringen av Paul Henri-Spaak byggnad.  

83. Europaparlamentet upprepar parlamentets ståndpunkt såsom den uttrycks i parlamentets 

ovannämnda resolution av den 5 april 2017, det vill säga att det finns utrymme för 

ytterligare förbättring av kontrollmekanismerna avseende europeiska politiska partier 

och politiska stiftelser. Parlamentet noterar i detta sammanhang kommissionens förslag 

om ändring av förordning nr 1141/20142 och välkomnar alla ansträngningar för att 

förbättra redovisning och transparens i utgifterna.  

84. Europaparlamentet påminner om revisionsrättens analys från 2014 i vilken man 

uppskattade kostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska 

platser till 114 miljoner EUR per år. Dessutom noterar parlamentet konstaterandet i 

parlamentets betänkande från 2013 om lokalisering av säten för Europeiska unionens 

institutioner3 att 78 % av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda uppstår 

som en direkt följd av parlamentets geografiska spridning. Parlamentet betonar att man i 

betänkandet också uppskattar miljökonsekvenserna för den geografiska spridningen till 

mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet påpekar på nytt 

allmänhetens negativa inställning, som beror på denna geografiska spridning, och 

efterlyser därför en handlingsplan för ett enda säte och en minskning av berörda 

budgetposter. 

Avsnitt IV – Domstolen 

85. Europaparlamentet återinför budgetförslagets anslag för alla budgetposter där rådet gjort 

nedskärningar som är avgörande för att domstolen ska kunna fungera och återinför 

beloppen från budgetberäkningen för två budgetposter i syfte att förbättra domstolens 

förmåga att hantera en allt större efterfrågan på översättningar.  

                                                           
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0401/P8_TA(2016)0411. 
2 2017/0219(COD).  
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0498. 
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86. Europaparlamentet uttrycker sin misstro mot rådets ensidiga uttalande och den 

tillhörande bilagan om målet att minska personalstyrkan med 5 % i rådets ståndpunkt 

om förslaget till budget för 2018, enligt vilken domstolen fortfarande behöver minska 

sin tjänsteförteckning med 19 tjänster. Parlamentet understryker att dessa 19 tjänster 

motsvarar de 12 och 7 tjänster som beviljats av parlamentet och rådet i 

budgetförfarandena för 2015 och 2016 för att hantera de ytterligare behoven och 

insisterar därför på att dessa 19 tjänster inte ska lämnas tillbaka eftersom domstolen 

redan har uppfyllt kravet att minska sin personalstyrka med 5 % genom att stryka 

98 tjänster under perioden 2013–2017. 

Avsnitt V – Revisionsrätten 

87. Europaparlamentet återinför budgetförslagets anslag för alla budgetposter som rådet har 

skurit ned för att revisionsrätten ska kunna genomföra sitt arbetsprogram och lägga fram 

de planerade granskningsrapporterna. 

88. Europaparlamentet för anslagen under punkten ”Samråd, studier och undersökningar” 

till reserven i avvaktan på resultatet av de pågående förhandlingarna om revideringen av 

budgetförordningen, och den revidering som träder i kraft 2018.  

Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

89. Europaparlamentet återinför budgetförslagets anslag för alla budgetposter där rådet har 

gjort nedskärningar. 

90. Europaparlamentet ökar anslagen för två budgetposter över nivån i budgetförslaget med 

avseende på det arbete som utförs av inhemska rådgivande grupper i samband med 

handelsavtal.  

Avsnitt VII – Regionkommittén 

91. Europaparlamentet återinför budgetförslagets anslag för alla budgetposter där rådet har 

gjort nedskärningar. 

92. Europaparlamentet ökar anslagen för ett antal budgetposter över nivån i budgetförslaget 

i linje med Regionkommitténs egna beräkningar.  

Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen 

93. Europaparlamentet välkomnar det arbete som ombudsmannen gjort för att hitta 

effektivitetsvinster i sin egen budget jämfört med föregående år.  

Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen 

94. Europaparlamentet undrar varför rådet vill minska budgeten för 

Europeiska datatillsynsmannen med tanke på de ytterligare uppgifter som tilldelats 

institutionen av parlamentet och rådet. Parlamentet återställer därför alla budgetposter 

som rådet har skurit ned så att Europeiska datatillsynsmannen kan uppfylla sitt mandat 

och sina åtaganden. 
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Avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten 

95. Europaparlamentet återinför beloppen för alla budgetposter där rådet har gjort 

nedskärningar. 

96. Europaparlamentet inrättar en budgetpost för en kapacitet för strategisk kommunikation 

i linje med Europeiska rådets slutsatser från mars 2015 för att förse utrikestjänsten med 

tillräckligt med personal och verktyg för att möta utmaningarna i samband med 

desinformation som sprids av tredjeländer och icke-statliga aktörer. 

97. Europaparlamentet beslutar dessutom att överföra EU:s särskilda representanter från 

Gusp-kapitlet till Europeiska utrikestjänstens budget för att stärka samstämdheten i 

EU:s yttre åtgärder. 

98. Europaparlamentet anslår ett ytterligare belopp över nivån i Europeiska utrikestjänstens 

budgetberäkning för praktikanter vid unionens delegationer, med anledning av resultatet 

av Europeiska ombudsmannens utredning om obetalt praktikarbete1.  

o 

o o 

99. Europaparlamentet noterar Frankrikes och Luxemburgs ensidiga uttalande som bifogats 

rådets ståndpunkt om budgetförslaget för 2018, som antogs den 4 september 2017. 

Parlamentet påminner om att företrädare för Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen enades om den pragmatiska tidsplanen för budgetförfarandet, inbegripet 

datumen för förlikningen, under vårens trepartsmöte om budgeten den 27 mars 2017. 

Parlamentet påminner om att rådet (allmänna frågor) godkände den pragmatiska 

tidsplanen vid sitt möte den 25 april 2017, med full kännedom om parlamentets 

sammanträdeskalender för 2017. Parlamentet konstaterar därför att budgetförfarandet 

sker i enlighet med den pragmatiska tidsplan som godkänts av de tre institutionerna. 

100. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, tillsammans 

med ändringarna av förslaget till allmän budget, till rådet, kommissionen, övriga 

institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten. 

                                                           
1 Europeiska ombudsmannen, 454.2014/PMC. 
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4.9.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Cristian Dan Preda 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 

i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet tar med oro del av kommissionens förslag om en minskning på mer 

än en halv miljard euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden för rubrik 4 

(Europa i världen). Parlamentet betonar att en tillfällig höjning, såsom den som gjordes 

2017, inte kan betraktas som tillräcklig med hänsyn till de många komplexa utmaningar 

som unionen står inför och behovet av en förstärkning av EU:s yttre åtgärder, i linje 

med EU:s globala strategi. 

2. Europaparlamentet betonar behovet av större flexibilitet i syfte att förbättra unionens 

krishanteringsförmåga, men att detta inte får ske på bekostnad av befintliga prioriterade 

områden för de externa finansieringsinstrumenten och den långsiktiga politiken. 

Parlamentet efterlyser en marginal på över 230 miljoner EUR under rubrik 4 och att den 

flexibilitet som krävs säkerställs genom tillgängliga mekanismer i den fleråriga 

budgetramen. 

3. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på den senaste tidens oroande politiska 

utveckling på västra Balkan som kräver unionens omedelbara uppmärksamhet och ett 

aktivt och bättre riktat stöd till länderna på västra Balkan för att undvika att de framsteg 

som gjorts under de senaste årtiondena ifrågasätts och för att befästa deras väg mot 

anslutning. Parlamentet avvisar därför de föreslagna nedskärningarna på nästan 

90 miljoner EUR till stöd för politiska reformer i regionen inom ramen för instrumentet 

för stöd inför anslutningen. Parlamentet anser att stödet till kandidatländerna och de 

potentiella kandidatländerna i deras arbete med att anta och genomföra politiska, 

ekonomiska och sociala reformer inför anslutningen till EU är ett viktigt verktyg för att 

främja stabiliteten och att förlusten av utsikter till anslutning till EU skulle kunna göra 
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dessa länder mottagliga för påverkan från tredjeländer, vilket skulle kunna äventyra 

stabiliteten och säkerheten i regionen. 

4. Europaparlamentet avvisar den föreslagna ökningen av stöd till politiska reformer i 

Turkiet inom ramen för föranslutningsinstrumentet med tanke på bristen på verkligt 

engagemang från de turkiska myndigheterna på detta område och försämringen av 

situationen när det gäller demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. 

Parlamentet understryker behovet av att öka investeringarna i det direkta stödet till det 

civila samhället och flyktingarna i Turkiet samt utbytesprogram för mellanmänskliga 

kontakter såsom Erasmus+ för studenter, akademiker och journalister. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att omdirigera medlen från 

föranslutningsinstrumentet för att stödja det civila samhället och vill se en ökning av det 

europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) som är 

öronmärkt för direkt stöd till det civila samhället i Turkiet. 

5. Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av både det södra och östra 

grannskapet för unionen och begär att den föreslagna minskningen av resurserna för det 

europeiska grannskapsinstrumentet undviks. Parlamentet stöder åtagandet från 

Brysselkonferensen i april 2017 för ett ökat bistånd till Syrien, Jordanien och Libanon 

och understryker att en motsvarande förstärkning av det europeiska 

grannskapsinstrumentet bör planeras. Parlamentet understryker vikten av att fortsätta ge 

stöd till Tunisien som ett möjligt exempel på en demokratisk övergång i regionen och 

att unionen behåller sin centrala roll i stödet för fredsprocessen i Mellanöstern samt för 

den palestinska myndigheten och UNRWA. Parlamentet understryker dessutom behovet 

av utökat stöd för att stärka stabiliteten i Libyen och landets övergång till en demokrati 

med plats för alla som säkerställer att mänskliga rättigheter respekteras. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att respektera och intensifiera sina åtaganden inom ramen för 

det europeiska grannskapsinstrumentet för att finansiera projekt som främjar ungdomars 

anställbarhet lokalt. Parlamentet ser positivt på att anslagen till länderna i det östliga 

partnerskapet har ökat något inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet och 

påpekar att med tanke på de aktuella utmaningarna bör ytterligare höjningar övervägas. 

6. Europaparlamentet motsätter sig de drastiska minskningarna av de finansiella bidragen 

från de externa finansieringsinstrumenten europeiska grannskapsinstrumentet, 

föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet och finansieringsinstrument för 

utvecklingssamarbete till Erasmus+, trots att program för ungdomsutbyten kan betraktas 

som en av de mest framgångsrika långsiktiga investeringarna i kulturell diplomati och 

ömsesidig förståelse, och begär i stället en ökning av dessa medel. 

7. Europaparlamentet välkomnar att de planerade anslagen för instrumentet som bidrar till 

stabilitet och fred återgår till nivåerna före 2017 och stärks ytterligare mot bakgrund av 

de nya kapacitetsuppbyggnadsuppgifter som bör bli resultatet av den pågående 

revideringen av förordningen för detta instrument, och erkänner även den eventuella 

potential som finns i instrumentet när det gäller att främja unionens säkerhet och 

gränsintegritet. 

8. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som har vidtagits till följd av de senaste 

budgetförhandlingarna för att möjliggöra ökad parlamentarisk kontroll av verksamhet 

som omfattas av unionens förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet. 
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Parlamentet påminner om att sådana tillfälliga instrument bör tillgripas endast om 

kraven när det gäller unionens mervärde och additionalitet är uppfyllda. Parlamentet 

upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att avsevärt öka bidragen till 

förvaltningsfonderna och att säkerställa ett snabbt genomförande av de utfästelser som 

gjorts inom ramen för faciliteten för flyktingar i Turkiet. 

9. Europaparlamentet påminner om vikten av investeringar i synliggörandet av unionens 

yttre åtgärder i syfte att öka effekterna av finansieringen på detta område och göra det 

möjligt att uppfylla ambitionerna för EU:s offentliga diplomati i linje med den globala 

strategin. 

10. Europaparlamentet vill se en ytterligare ökning av medlen för att bemöta 

desinformationskampanjer och it-angrepp, som i allt större utsträckning används för att 

undergräva den demokratiska ordningen både i länder i unionens grannskap och i själva 

unionen. Parlamentet vill särskilt se ökade resurser för strategiska 

kommunikationsinsatser. 

11. Europaparlamentet betonar vikten av att stimulera samarbete om försvarsrelaterad 

forskning i Europa för att åtgärda viktiga kapacitetsbrister vid en tidpunkt när den 

internationella utvecklingen i allt högre grad kräver att Europa intensifierar sina insatser 

på försvarsområdet. Parlamentet stöder till fullo det ökade anslaget för den 

förberedande åtgärden om försvarsforskning. Parlamentet välkomnar den europeiska 

försvarsindustripolitiken som kommissionen har föreslagit, och begär att den ska 

inriktas på att tillgodose behoven hos den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(GSFP) som en prioriterad fråga.  

12. Europaparlamentet välkomnar den nya externa investeringsplanen för att öka 

investeringarna i Afrika och i EU:s grannskap. Parlamentet framhåller behovet av att 

säkerställa att den tonvikt som har lagts på att främja den privata sektorns investeringar 

inte avleder medel från långsiktiga prioriteringar i dessa regioner, inklusive uppnåendet 

av målen för hållbar utveckling. 

13. Europaparlamentet understryker än en gång vikten av det europeiska instrumentet för 

demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive dess stöd till valövervakning, och 

betonar att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen är 

avgörande för stabiliteten och välståndet i världen. Parlamentet välkomnar den ökade 

finansieringen av detta instrument, som bör förstärkas ytterligare. 

14. Europaparlamentet anser att man bör dra lärdom av gjorda erfarenheter för att fastställa 

bristerna i och förbättra samordningen mellan unionens externa finansieringsinstrument 

och finansieringsinstrument från andra internationella institutioner, t.ex. Världsbanken, 

Internationella valutafonden och andra utvecklings- eller finansieringsinstitutioner, i 

syfte att skapa synergieffekter och maximera finansieringsinstrumentens genomslag i 

utvecklingsländerna. 

15. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att budgetposten för EU:s särskilda 

representanter flyttas på ett budgetneutralt sätt från Gusp-budgeten till utrikestjänstens 

budget, i syfte att öka samstämmigheten när det gäller unionens yttre åtgärder. 
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27.9.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Charles Goerens 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 

sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att utvecklingsbiståndet från EU-budgeten åtminstone 

måste behållas på den nivå som förutses i den fleråriga budgetramen och fortsatt 

fokusera på långsiktiga insatser för att utrota fattigdom. Parlamentet efterlyser ett 

särskilt fokus på de minst utvecklade länderna. 

2. Europaparlamentet konstaterar att inget land någonsin har utvecklas utan att inleda 

ytterligare kommersiella förbindelser med sina grannar och resten av världen. 

Parlamentet uppmuntrar också finansiering av handelsrelaterat bistånd, för att göra det 

möjligt för utvecklingsländerna att i mycket större utsträckning delta i globala 

värdekedjor i framtiden. Parlamentet betonar i detta sammanhang att sådan finansiering 

bör bidra till en inkluderande och hållbar tillväxt samt främja höga arbets- och 

miljöstandarder. Parlamentet betonar dessutom den ökade betydelsen av digital 

uppkoppling för att uppnå en mer balanserad fördelning av globaliseringens fördelar till 

förmån för utvecklingsländerna. 

3. Europaparlamentet betonar att de dramatiska humanitära behoven till följd av 

exempellösa konflikter och katastrofer med koppling till klimatförändringen kräver att 

man fullständigt utnyttjar marginalen under rubrik IV för att ta itu med denna utmaning 

och bidra till att förebygga nya kriser. Parlamentet betonar att man behöver öka det 

europeiska humanitära biståndet, även utanför Europas grannskap. 

4. Europaparlamentet betonar att EU:s budget på ett lämpligt sätt måste bidra till 

genomförandet av Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling. Parlamentet 

påminner om att genomförandet måste omfatta både unionens inre och yttre politik samt 
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på ett välbalanserat och sammanhängande sätt integrera de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling samt behandla sambanden mellan de olika målen för hållbar utveckling. 

5. Europaparlamentet noterar att kravet på att 20 % av stödet inom ramen för instrumentet 

för utvecklingssamarbete ska gå till grundläggande sociala tjänster, särskilt hälso- och 

sjukvård och utbildning, inte är uppfyllt för perioden 2014–20171. Europaparlamentet 

anser att det krävs ökade investeringar i mänsklig utveckling, särskilt när det gäller 

tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård och sexuella och reproduktiva rättigheter, 

för att man ska kunna motverka de negativa effekterna av återinförandet av den s.k. 

globala munkavleregeln. 

6. Europaparlamentet påminner om att i 2017 års budget minskades budgetposten för 

mänsklig utveckling inom ramen för finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

jämfört med den ursprungliga fleråriga planeringen. Kommissionen uppgav att detta 

endast var en omflyttning av medel och inte en nedskärning i programmet. Därför är det 

viktigt att behålla en betydande ökning av budgetposten för mänsklig utveckling jämfört 

med förra årets budget. 

7. Europaparlamentet betonar hur ytterst viktigt det är att stödja mikroföretag och små och 

medelstora företag, och efterlyser framför allt ytterligare förstärkningar av 

mikrofinansieringslån och garantisystem. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar inrättandet av utbildningsinstitut för varvade 

yrkesutbildningar i utvecklingsländerna, i vilka unga människor genomgår 

professionella lärlingsprogram där tonvikten ligger på de praktiska aspekterna av ett 

yrke, samtidigt som de deltar i teoretiska föreläsningar vid specialiserade yrkesskolor. 

9. Europaparlamentet efterlyser en utvidgning av initiativet ”Erasmus för unga företagare” 

utanför Europa, särskilt till utvecklingsländer och vill att man samtidigt tillhandahåller 

de ekonomiska medel som krävs. 

10. Europaparlamentet anser att mobilisering av EU:s budget för att hantera 

migrationsutmaningen bör åtföljas av en gemensam politik på detta område. 

Parlamentet betonar att utvecklingsbiståndet inte får villkoras av samarbete i 

migrationsfrågor, såsom gränsförvaltning eller återtagandeavtal. Europaparlamentet 

påminner om att migrations- och flyktingkrisen har haft betydande följder för 

EU:s budget och fortsatt kommer att kräva en dynamisk reaktion under de kommande 

åren. 

11. Europaparlamentet är fullt på det klara med att många utmaningar är komplexa och att 

det behövs mångsidiga och kompletterande insatser som svar på dessa, men framhåller 

att finansieringsformerna måste vara tydliga och att internationella åtaganden måste 

respekteras. Parlamentet upprepar att man motsätter sig användningen av 

utvecklingsbistånd för mål som inte är utvecklingsrelaterade, och understryker att 

finansiering som inte uppfyller kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd måste 

komma från andra instrument än instrumentet för utvecklingssamarbete. Parlamentet 

beklagar bristen på parlamentarisk kontroll över de nya förvaltningsfonderna. 

Parlamentet betonar att alla mekanismer som omfattas av finansieringsinstrumentet för 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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utvecklingssamarbete, särskilt EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, bör bidra 

till verkligt långsiktiga utvecklingsmål och bemöta partnerländernas utvecklingsbehov 

och inte givarnas politiska mål. Parlamentet påminner om sitt yttrande av den 5 juli 

2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om 

inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred, vilket utesluter eventuella 

bidrag från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete för att finansiera 

instrumentet som bidrar till stabilitet och fred. 

12. Europaparlamentet betonar att unionen och dess medlemsstater måste uppfylla sitt 

kollektiva åtagande, som bekräftades 2015, att öka sitt offentliga utvecklingsbistånd till 

0,7 % av sin BNI till 2030. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att utarbeta 

bindande tidsplaner för ett gradvis ökat utvecklingsbistånd i riktning mot denna nivå. 

13. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att öka tilldelningen av medel som 

syftar till att stödja god samhällsstyrning, demokrati och rättsstatsprincipen i 

utvecklingsländerna för att främja ansvarstagande och transparenta institutioner, stödja 

kapacitetsuppbyggnad och främja delaktigt beslutsfattande och allmänhetens tillgång till 

information. 

14. Europaparlamentet upprepar att Förenade kungarikets bidrag uppgår till 15 % av 

EU:s budget för utvecklingsstöd. Kommissionen och rådet uppmanas att inleda en 

diskussion om ambitionsnivå och prioriteringar för EU:s utvecklingsstöd efter Brexit. 

15. Europaparlamentet anser att den rikliga floran av förvaltningsfonder, som man använt 

sig av på grund av resursbrist, undergräver principen om budgetens enhet och rimmar 

illa med kraven på transparens och demokratisk redovisningsskyldighet. Parlamentet 

upprepar att införlivandet av Europeiska utvecklingsfonden (EUF) i budgeten, å ena 

sidan, och inrättandet av ett specifikt instrument för att finansiera säkerhetsutgifter i 

samband med utvecklingssamarbete, å andra sidan, skulle effektivisera 

EU:s verksamhet. 
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30.8.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Reimer Böge 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet betonar att internationell handel är ett centralt verktyg i unionens 

utrikespolitik och bidrar – om den ges nödvändiga ekonomiska medel och genomförs 

med hjälp av sammanhängande strategier – till hållbar utveckling, särskilt i 

utvecklingsländerna. 

2. Europaparlamentet noterar att unionens handelsagenda blir alltmer ambitiös, vilket 

framgår av strategin ”Handel för alla”. Parlamentet betonar att medlen till Aid for 

Trade-initiativ, inbegripet medel till stöd för lokal handel och handel inom regionen, bör 

ökas och att kommissionens GD Handel måste tilldelas tillräckliga medel så att det kan 

utföra det allt större antalet uppgifter, i synnerhet säkerställa genomförandet och 

efterlevnaden av bestämmelserna i både bilaterala och multilaterala avtal, och öka 

samstämmigheten mellan kommissionens handelspolitiska agenda och unionens globala 

verksamhetsmål och kravet på en konsekvent utvecklingspolitik utan att minska eller 

omfördela den budget som har anslagits till utvecklingssamarbete. Parlamentet betonar 

att finansieringen av Aid for Trade är ett viktigt redskap för att utveckla strukturer och 

projekt, särskilt i de minst utvecklade länderna. Parlamentet anser att detta initiativ och 

finansieringen av det bör ökas. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att 

samordna genomförandet av det för att maximera dess effektivitet. Parlamentet betonar 

vikten av att utvärdera sådana avtal och upprepar att det är nödvändigt att på ett lämpligt 

sätt stödja unionens handelsstrategi som en av grundstenarna i unionens utrikespolitik.  

3. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att omgående göra en 

grundläggande omarbetning av EU-budgeten och dess struktur inom ramen för 

översynen av den fleråriga budgetramen och med hänsyn till den handelspolitiska 

agendan, och uppmanar kommissionen att ta initiativ till detta tillsammans med rådet 

och parlamentet. 
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4. Europaparlamentet noterar att unionsmedborgarna i högre grad begär att involveras och 

engageras i unionens handelspolitik, och att kommissionen har gjort detta intresse till en 

prioritering. Parlamentet betonar i detta avseende att det är av största vikt att anslå 

tillräckliga medel för att aktivt involvera medborgarna i utformningen av unionens 

handelspolitik och främja ökade kunskaper om dess fördelar bland EU-medborgarna. 

Parlamentet begär att inhemska rådgivande grupper och gemensamma plattformar 

involveras i medborgardialogen, eftersom de är de viktigaste verktygen för att säkra det 

civila samhällets effektiva deltagande i genomförandet och övervakningen av kapitlen 

om handel och hållbar utveckling i handelsavtalen. Parlamentet kräver att centrala 

resultatindikatorer utvecklas och används för att bedöma tullförvaltningars resultat på 

nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inta en mer 

aktiv roll för att förklara mervärdet av unionens handelspolitik, eftersom det är 

medlemsstaterna som utformar förhandlingsmandaten. 

5. Europaparlamentet betonar att den internationella handeln är ett centralt verktyg i 

unionens utrikespolitik och bidrar – om den ges nödvändiga ekonomiska medel och 

genomförs med hjälp av sammanhängande politiska, ekonomiska, handelsmässiga och 

utvecklingsmässiga strategier – till hållbar utveckling, särskilt i utvecklingsländerna, 

och därmed gör det möjligt för unionen att spela en aktiv roll i hanteringen av orsakerna 

till migration. 

6. Europaparlamentet betonar att det handelsrelaterade tekniska stöd och ekonomiska 

bistånd som tillhandahålls inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken till 

unionens nära partner i det södra och östra grannskapet är ett viktigt bidrag till 

stabiliteten i dessa regioner. 

7. Europaparlamentet anser att mer medel måste anslås till makrofinansiellt stöd för att 

säkerställa att framtida stödansökningar kan tillgodoses om de är motiverade, och 

förutsatt att de villkor som fastställts av parlamentet uppfylls. Parlamentet betonar att 

makroekonomiskt stöd inte får skapa en ny avhängighet för mottagarländerna genom 

medföljande återbetalningsvillkor. Parlamentet anser att en integrering av instrumentet 

för makroekonomiskt stöd i Europeiska grannskapsinstrumentet bör övervägas på längre 

sikt för att öka samstämmigheten i EU:s åtgärder. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera befintliga verktyg för 

främjande av små och medelstora företags internationalisering, både när det gäller deras 

samstämmighet med andra instrument till stöd för europeiska små och medelstora 

företag, såsom Cosme, och i fråga om subsidiaritet, undvikande av dubbelhantering och 

komplementaritet med medlemsstaternas program. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att i god tid lägga fram förslag till en halvtidsöversyn av dessa program i 

syfte att göra dem mer effektiva och ändamålsenliga. 

9. Europaparlamentet påminner om att alla nya EU-initiativ, även på försvarsområdet, bör 

finansieras av extra medel och inte vara till förfång för befintliga budgetposter. 

10. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter (EGF), trots varierande resultat, har underbudgeterats och att den 

inte utnyttjas systematiskt, vilket innebär att den inte kan skapa balans mellan 

sidoeffekterna av automatisering, digitalisering och globalisering. Parlamentet noterar 

de framgångar som uppnåtts med liknande initiativ i jämförbara ekonomier. Parlamentet 
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framhåller att det behövs ytterligare medel och resurser för att finansiera fonden och öka 

dess effektivitet och funktionsduglighet. Parlamentet anser i detta avseende att det är 

viktigt att undanröja onödiga bördor för att uppnå en högre grad av effektivitet. 

Parlamentet understryker vikten av utbildning för att ge arbetslösa arbetstagare de 

verktyg som behövs för en lyckad återintegrering på arbetsmarknaden. 

11. Europaparlamentet erinrar om att unionen har en skyldighet att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i all sin politik, och konstaterar att handelspolitiken kan få olika 

konsekvenser i de olika sektorerna av ekonomin. Parlamentet kräver att det införs 

kapitel om jämställdhet i alla nyligen förhandlade handelsavtal och att nödvändiga 

resurser ställs till förfogande för genomförandet av dem, inklusive 

konsekvensbedömningar före, under och efter genomförandet, med uppgifter uppdelade 

efter kön. 
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7.9.2017 

YTTRANDE FRÅN BUDGETKONTROLLUTSKOTTET 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Joachim Zeller 

 

 

FÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 

sitt resolutionsförslag: 

A. I en situation då resurserna är knappa blir behovet av att upprätthålla budgetdisciplin 

och använda medlen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ännu viktigare i syfte att 

säkerställa högsta möjliga europeiska mervärde. 

B. Huvudsyftet med förslaget till budget för 2018 kommer att vara att se till att 

unionsbudgeten tilldelas de resurser som behövs för att i största möjliga utsträckning 

kunna bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, sysselsättning (med 

fullständiga arbetstagarrättigheter och fullt arbetarskydd), hållbar tillväxt, riktade 

investeringar och solidaritet i samtliga medlemsstater – både stora och små, med 

svårigheter och framgångsrika –, och för att hantera de fortsatta utmaningarna och den 

nya utvecklingen och deras konsekvenser för den fördröjda ekonomiska återhämtningen 

och i form av växande ojämlikheter, samt för invandring, humanitärt bistånd och 

säkerhet. 

C. Den totala ökningen med 8,1 % i betalningar jämfört med 2017 års budget beror på 

ökningen av betalningarna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som 

fullt ut bör nå styrfart under 2018. 

D Det stora flertalet betalningar (94 %) avser finansiering av nya program (för perioden 

2014–2020), medan endast 6 % gäller avslutandet av tidigare program (före 2014). 

Programförklaringar om driftsutgifter som åtföljer budgetförslaget för 2018 

1. Europaparlamentet välkomnar de programförklaringar om driftsutgifter som åtföljer 

budgetförslaget för 2018 (COM(2017)0400) och som lämnar information enligt 
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artikel 38 i budgetförordningen, vilket omfattar både uppskattningar på förhand av 

framtida utfall och resultat och efterhandsinformation om programmets resultat.  

2. Europaparlamentet betonar att förklaringen delvis uppfyller parlamentets begäran om 

fastställande av en resultatbaserad budget1, men konstaterar att programförklaringarna 

kompletterar den vanliga verksamhetsbaserade budgeteringsmetoden med vissa 

resultatuppgifter. 

3. Europaparlamentet konstaterar att programmens nuvarande resultatramar som 

rapporteras i programförklaringarna omfattar mer än 700 olika typer av indikatorer som 

mäter resultat i förhållande till 61 allmänna och 228 specifika mål.  

4. Europaparlamentet betonar att alla dessa indikatorer inte direkt mäter unionsbudgetens 

resultat, vissa tillhandahåller antingen övergripande kontextuell information (t.ex. 

Europas FoU-mål på 3 % av BNP eller ”andel forskare i EU:s aktiva befolkning”) eller 

förfaranderelaterad information (t.ex. ”kvaliteten på projektansökningar”, ”antal 

deltagare”). 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att harmonisera rapporteringen i så hög 

grad som möjligt för att ge en sanningsenlig bild av budgetgenomförandet och det 

mervärde som uppnåtts. 

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för varje program ge en översikt av 

tillgänglig resultatinformation med uppgift om avståndet till målet för alla särskilda 

indikatorer, som ingår i den grundläggande rättsakten, för vilka information har 

lämnats. Denna översikt ska motsvara andelen av indikatorvärdet i förhållande till det 

slutliga målet och mäta framstegen mot uppnåendet av målen. 

7. Europaparlamentet noterar att analyserna av insamlade uppgifter per program, med 

uppgifter för 2014, 2015 och 2016, bekräftade att i detta skede av genomförandet har 

information redan helt eller delvis lämnats för mer än 80 % av indikatorerna.  

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att av förenklingsskäl 

– anpassa den resultatram som används i utvärderingsrapporten enligt artikel 318 i 

EUF-fördraget (årlig förvaltnings- och resultatrapport) och dess förvaltningsverktyg 

(förvaltningsplan och generaldirektoratets årliga verksamhetsrapporter) till 

programförklaringarnas resultatramar, 

– använda programförklaringarnas ram som grund för sin utvärdering av Europa 

2020-strategin och kommissionens tio prioriteringar för perioden 2015–2019 och 

– inkludera uppdaterade uppgifter om resultat för samtliga indikatorer som fastställts 

av programförklaringarna åtminstone på årsbasis. 

9. Europaparlamentet uppskattar att den nya strategin med en resultatinriktad budget för 

första gången har integrerats i kommissionens interna budgetberedning i syfte att se 

                                                           
1 I sitt betänkande om den integrerade ramen för intern kontroll, som antogs den 3 juni 2013, begär parlamentet 

att det skapas en resultatbaserad offentlig budgeteringsmodell där varje budgetpost åtföljs av mål och resultat 

som mäts med resultatindikatorer. 
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över utgifterna på grundval av hittills uppnådda erfarenheter och identifiera eventuella 

justeringar. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse parlamentet och rådet med de 

specifika uppgifter som användes vid beredningen av budgetförslaget för 2018 på de 

områden där unionens utgiftsprogram ger positiva resultat eller tvärtom där 

genomförandet är långsammare än väntat eller programmets struktur inte kan ge de 

förväntade resultaten.  

11. Europaparlamentet uppmanar budgetutskottet att, i samarbete med parlamentets 

fackutskott, främja en verklig resultatkultur när det gäller optimeringen av utnyttjandet 

av budgetutgifterna genom att ta bort utgifter från program som uppvisar låga resultat 

endast på grundval av en ingående analys av orsakerna till det bristande genomförandet. 

Parlamentet upprepar att konkreta resultat inte kan uppnås utan tillräckliga resurser. 

12. Europaparlamentet understryker att parlamentet, i egenskap av ansvarsfrihetsbeviljande 

myndighet, ska lämna synpunkter på de politiska mål som presenteras av kommissionen 

i budgetförslaget och att det bör kontrollera lönsamheten genom att undersöka samtliga 

faktorer som inverkar på projektens ändamålsenlighet. 

Sektorspolitik 

13. Europaparlamentet betonar att för mindre jordbruksföretag kan direktstöd inom ramen 

för den gemensamma jordbrukspolitiken inte fullt ut spela sin roll som ett säkerhetsnät 

för att stabilisera jordbruksinkomsterna, med tanke på att den nuvarande fördelningen 

av betalningar leder till att 20 % av alla jordbruksföretag i unionen får 80 % av allt 

direktstöd, vilket dessutom påvisar behovet av att beakta skillnaderna i 

jordbruksföretagens storlek, som varierar mellan medlemsstaterna. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för reformen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken utvärdera huruvida den gemensamma 

jordbrukspolitikens system för direktstöd är lämpligt utformat för att stabilisera 

jordbruksinkomsterna för alla jordbruksföretag, eller om en annan modell för fördelning 

av direktstödet på EU-nivå i högre grad skulle leda till att målen uppnås, och uppmanar 

vidare kommissionen att undersöka om denna nya metod för fördelning bör göras 

obligatorisk. Parlamentet konstaterar att denna utvärdering bör inverka på de 

budgetförslag som gäller marknadsåtgärder.  

15. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen anser att det är svårt, om inte omöjligt, 

att tillhandahålla en beräknad kostnad för migranter/asylsökanden land för land 

eftersom förvaltningen av migrationsströmmarna omfattar ett brett spektrum av 

verksamheter1. Parlamentet skulle därför vilja få information om hur kommissionen har 

haft möjlighet att utarbeta exakta uppskattningar när det gäller detta politikområde inom 

ramen för en resultatbaserad budgetering och vilka kriterier som hittills har använts för 

att fastställa tilldelningen av Amif -medlen i de olika medlemsstaterna. 

                                                           
1 Svar på skriftlig fråga nr 23 – CONT-utskottets utfrågning av kommissionsledamot Avramopoulos den 29 

november 2016. 
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Finansieringsinstrument 

16. Europaparlamentet betonar att programförklaringarna för 2018 innehåller punkter som 

hänför sig till finansieringsinstrument som finansieras genom särskilda program, och 

konstaterar att kommissionen anser att denna information inte utgör den officiella 

rapporteringen för finansieringsinstrument som finansieras genom unionens budget i 

enlighet med artikel 140.8 i budgetförordningen, eftersom kommissionen lägger fram en 

separat årsrapport om finansieringsinstrument som stöds genom den allmänna budgeten 

i enlighet med artikel 140.8 i budgetförordningen och den senaste rapporten för 2015 

offentliggjordes den 24 oktober 2016. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

tillhandahålla fullständiga uppgifter om fördelningen av finansieringsinstrument och om 

de resultat som hittills uppnåtts ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt, också 

med beaktande av förväntad och faktisk hävstångseffekt. 

17. Europaparlamentet uppmanar ännu en gång kommissionen att förbättra transparensen i 

användningen av finansieringsinstrument, att regelbundet rapportera om belåning, 

förluster och risker samt att lägga fram en kostnads-nyttoanalys för 

finansieringsinstrument jämfört med mer direkta former av projektfinansiering. 

18. Europaparlamentet noterar med oro att genomförandet av Efsi visar att merparten av 

investeringarna är koncentrerade till de fem största ekonomierna i unionen, vilket 

ytterligare kan undergräva uppnåendet av unionens strategiska mål för ökad 

sammanhållning. 

19. Europaparlamentet är bekymrat över att förvaltningsfonder och andra instrument med 

betydande bidrag från unionens budget fortfarande inte övervakas av parlamentet och 

inte är ansvarsskyldiga inför parlamentet, och insisterar på behovet av att i högre grad 

redovisa dessa instrument. 

Brexit 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en detaljerad beräkning, 

tillsammans med en förklaring av beräkningsmetoden, för de kostnader som uppstått 

genom Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Parlamentet 

uppmanar vidare kommissionen att så snart som möjligt offentliggöra en översikt över 

hur man planerar att hantera kombinationen av minskade inkomster efter Brexit och 

ökade utgifter för poster såsom säkerhet och migration. 
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7.9.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Markus Ferber 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet vill att unionens budget för 2018 ska bidra till att uppnå 

prioriteringarna i den europeiska planeringsterminen, särskilt en nytändning för 

framtidsorienterade investeringar, främjande av enhetlighet, en fortsättning på socialt 

balanserade, hållbara och tillväxtinriktade strukturreformer för att öka 

konkurrenskraften samt en ansvarsfull budgetpolitik. Parlamentet understryker att det 

krävs synergier mellan unionens budget och budgeten i en medlemsstat om den 

europeiska planeringsterminens prioriteringar ska kunna uppnås. 

2. Europaparlamentet betonar vikten av budgetposten ”Samordning och tillsyn av och 

kommunikation om den ekonomiska och monetära unionen samt euron” som ett 

tekniskt och kommunikativt redskap för bättre samordning av den ekonomiska 

politiken, bland annat inom ramen för den europeiska planeringsterminen, för dess 

bidrag till fördragsstyrda övervakningskrav och framtagning av viktiga data samt för 

dess stödjande åtgärder för ekonomiskt stöd, vilket bidrar till finansiell stabilitet inom 

och utanför unionen. 

3. Europaparlamentet påpekar att man måste stödja den pågående debatten om 

EMU:s framtid genom att finansiera nödvändiga verktyg för att säkerställa en bred 

debatt med medborgare och intressenter. 

4. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att införa en standardiserad uppsättning 

data för registrering, rapportering och övervakning av de nationella budgetarna och 

unionsbudgeten, och hur de bidrar till att uppnå de mål som fastställs i den årliga 

tillväxtöversikten och de landspecifika rekommendationerna. 
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5. Europaparlamentet välkomnar att tillräckliga medel anslagits i 2018 års budget för att 

stödja de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna). Parlamentet 

understryker att ESA-myndigheterna spelar en avgörande roll för att främja en 

konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och en bättre samordning mellan 

nationella myndigheter, och för att säkerställa finansiell stabilitet, bättre integrerade 

finansmarknader och konsumentskydd samt få till stånd en mer enhetlig tillsyn. 

Parlamentet betonar att för att främja en återhållsam användning av sin budget måste 

ESA-myndigheterna hålla sig till de uppgifter och uppdrag som de tilldelats av den 

europeiska lagstiftaren. 

6. Europaparlamentet anser att det fortfarande finns utrymme för att rationalisera 

ESA-myndigheternas budget. Parlamentet betonar därför att alla eventuella ökningar av 

ESA-myndigheternas resurser bör åtföljas av adekvata rationaliseringsåtgärder. 

7. Eftersom ESA-myndigheternas arbete övergår allt mer från lagstiftningsarbete till 

enhetlig och förstärkt tillsyn föreslår Europaparlamentet att ESA-myndigheternas 

budget och personalstyrka omfördelas internt. Parlamentet understryker att alla de 

tre byråerna måste anslå tillräckliga resurser för att analysera konsekvenserna av brexit 

för unionens finansmarknader i framtiden. 

8. Europaparlamentet betonar att ESA-myndigheterna bör säkerställa att de it-system som 

används är så effektiva, användarvänliga, säkra och kostnadseffektiva som möjligt. För 

att man ska kunna göra ytterligare effektivitetsvinster kräver parlamentet därför att man 

överväger en gemensam administrativ organisation, bestående av en gemensam it-

avdelning och en gemensam personalavdelning. 

9. Europaparlamentet upprepar att finansieringen av ESA-myndigheterna bör ses över. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för den kommande översynen av 

ESA-myndigheterna lägga fram ett förslag om att undersöka införandet av lämpligt och 

proportionerligt anpassade avgifter för marknadsdeltagarna, som delvis ersätter 

bidragen från nationella behöriga myndigheter, utan att kompromissa med 

ESA-myndigheternas oberoende. Kommissionen uppmuntras att inom kort lägga fram 

ett förslag till översyn av ESA-myndigheterna. 

10. Europaparlamentet understryker att kostnaderna för att flytta Europeiska 

bankmyndigheten (EBA) från London bör bäras av Förenade kungariket. Parlamentet 

påpekar dock att kommissionen borde ha förberett de nödvändiga anslagen, i den 

händelse att den skulle få bära kostnaderna. 

11. Europaparlamentet anser att effektivitet bör vara ett avgörande kriterium i 

beslutsprocessen om EBA:s omplacering. I samband med den kommande översynen av 

ESA-myndigheterna uppmanar parlamentet kommissionen att undersöka alla alternativ, 

inklusive ESA-myndigheternas struktur för att uppnå sådana effektivitetsvinster. 

12. Europaparlamentet påpekar att en betydande del av ESA-myndigheternas respektive 

budgetar går till hyra av kontorslokaler. Hyrorna varierar avsevärt mellan ESA-

myndigheterna. Eiopas hyra är 29 EUR/m² per månad, samtidigt som Esmas hyra är 

52, 5 EUR/m² per månad. Parlamentet påpekar att kostnaden för hyra av kontorslokaler 

bör ägnas noggrann uppmärksamhet när beslut fattas om omlokalisering av EBA. 
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13. Europaparlamentet betonar att när det gäller digitaliseringen av finansiella tjänster, 

särskilt i fråga om distribuerad databasteknik (distributed ledger technology, DLT), 

krävs ytterligare uppbyggnad av sakkunskap för att man bättre ska kunna reagera på 

potentiella utmaningar, och därför stöder parlamentet uttryckligen en fortsatt 

finansiering av den övergripande arbetsgruppen för distribuerad databasteknik. 

Parlamentet efterlyser ytterligare utveckling av användningsområden inom den statliga 

sektorn för att förstärka den innovativa teknikens möjligheter. 

14. Europaparlamentet framhåller att man måste se till att det finns tillräckliga resurser för 

stöd till unionens insatser för att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och 

aggressiv skatteplanering, särskilt genom en förberedande åtgärd avseende 

kapacitetsuppbyggnad, programutveckling och kommunikation i samband med kampen 

mot skatteundandragande, skatteflykt och skattebedrägeri, efter det pilotprojekt som 

inleddes 2016. 

15. Europaparlamentet anser att man bör anslå ytterligare medel i unionens budget för 2018 

i syfte att genomföra en heltäckande och opartisk bedömning av de risker som 

tredjeländer utgör när det gäller deras strategiska brister avseende bekämpning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism, baserad på kriterierna i artikel 9 i direktiv 

(EU) 2015/849 samt upprätta en förteckning över ”högriskjurisdiktioner”. 

16. Europaparlamentet välkomnar Eurostats beredvilllighet att göra sina uppgifter på nätet 

mer användarvänliga och anser därför att den budgetreserv som antogs förra året inte 

behöver upprepas. Eurostat uppmanas i detta sammanhang att genomföra kraven i 

förlängningen av programmet för europeisk statistik 2018–2020. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta reformen av 

European Financial Reporting Advisory Group (Efrag), särskilt när det gäller dess 

uppgifter och ansvar, för att på så sätt även stärka unionens inflytande när 

internationella redovisningsstandarder fastställs. 

18. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att stödja kommissionens slutförande av 

dess initiativ för en kapitalmarknadsunion att och se till att handlingsplanen för 

finansiella tjänster genomförs, vilket skulle gynna konsumenter, företag och investerare. 
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31.8.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA 
FRÅGOR 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Deirdre Clune 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att hållbar tillväxt och investeringar är avgörande för 

skapandet av anständiga arbetstillfällen som leder till högkvalitativ sysselsättning och 

ökat välstånd för alla. Parlamentet påminner om att det är nödvändigt att inrikta 

struktur- och investeringsfonderna mer effektivt på att främja smart och hållbar tillväxt 

för alla, minskade ojämlikheter och ökad social och territoriell konvergens. Parlamentet 

betonar i detta avseende att EU-budgeten bör ge finansiellt stöd till uppnåendet av 

Europa 2020-strategins mål inom det sociala området och sysselsättningsområdet. 

2. Europaparlamentet noterar den övergripande ökning på årsbasis som föreslagits av 

kommissionen av anslagen till rubrik 1 – Smart tillväxt för alla (+2,5 % i 

åtagandebemyndiganden och +18,3 % i betalningsbemyndiganden). Parlamentet noterar 

vidare den proportionellt högre ökningen av rubrik 1b – Ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning (+2,4 % i åtagandebemyndiganden och + 25,7 % i 

betalningsbemyndiganden). 

3. Europaparlamentet betonar att dessa extra resurser inte får stå i strid med 

subsidiaritetsprincipen, tränga ut privata investeringar eller ersätta nationella åtgärder. 

4. Europaparlamentet är oroat över den föreslagna minskningen på 8,85 % av 

åtagandebemyndigandena i kapitlet ”Sysselsättning, socialpolitik och inkludering”. 

5. Europaparlamentet är bekymrat över alla de nedskärningar inom politikområdet 

sysselsättning, socialpolitik och inkludering som gjorts av Europeiska rådet. 

Parlamentet betonar i detta avseende att ändringar som innebär nedskärningar i 
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budgetplaneringen för budgetposterna för sysselsättning, socialpolitik och inkludering 

måste förkastas och att en lämplig balans mellan åtagande- och 

betalningsbemyndiganden måste uppnås för att detta politikområde ska kunna nå sin 

fulla potential. 

6. Europaparlamentet betonar att 2018 års budget måste spela en nyckelroll för att öka 

unionens bidrag till att minska ojämlikheterna och skapa tillväxt och jobb i unionen, 

med ett starkt fokus på att bekämpa arbetslösheten bland dem som står längst bort från 

arbetsmarknaden och på att bekämpa fattigdom, särskilt bland barn. Parlamentet 

upprepar därför sitt krav på ett fullständigt genomförande av de budgetposter som avser 

sysselsättning och sociala frågor. 

7. Europaparlamentet påminner om att det finns 2 miljoner företag inom den sociala 

ekonomin i Europa som sysselsätter 14,5 miljoner personer och syftar till att uppnå 

sociala, samhälleliga eller miljömässiga effekter för allmänintresset. Parlamentet 

påpekar att de bidrar till sysselsättningen i unionen, social sammanhållning, regional 

utveckling och landsbygdsutveckling, miljöskydd, konsumentskydd, jordbruk, 

utveckling i tredjeländer samt till politiken för social trygghet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att införa en tillräckligt finansierad europeisk handlingsplan, som ska 

främja den sociala ekonomins företag i Europa och stärka social innovation. 

Parlamentet påminner om att sociala företag har svårt att hitta rätt 

finansieringsmöjligheter på grund av bristande förståelse för hur de fungerar och deras 

begränsade storlek. Parlamentet betonar vikten av tillräcklig finansiering via 

programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, Europeiska 

socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

8. Europaparlamentet påminner om att ungdomsarbetslösheten fortfarande är oacceptabelt 

hög i unionen och att situationen för arbetslösa ungdomar, särskilt ungdomar som 

varken arbetar eller studerar (NEET: not in education, employment, or training), är 

särskilt oroande. Parlamentet understryker att för att ta itu med denna fråga är det av 

yttersta vikt att snabbt säkerställa en lämplig finansiering av ungdomsgarantisystemen 

genom ungdomssysselsättningsinitiativet och genom ESF. Parlamentet understryker i 

detta sammanhang behovet av att dessa instrument finansieras i tillräcklig omfattning 

och i rätt tid, och betonar särskilt vikten av de överenskomna nya medel på 500 miljoner 

euro för ungdomssysselsättningsinitiativet under 2017. Parlamentet noterar vidare 

bekymrat revisionsrättens1 uttalande att det inte är möjligt att hjälpa hela NEET-

gruppen enbart med de medel som tillhandahålls genom EU:s budget. 

9. Europaparlamentet påminner om vikten av att säkerställa en finansiering på minst 700 

miljoner EUR för ungdomssysselsättningsinitiativet för perioden 2018–2020, enligt 

överenskommelsen inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, 

som ska fördelas mellan 2018, 2019 och 2020 i tre lika stora delbetalningar på 233,33 

miljoner EUR i enlighet med förslaget till budget för 2018. Parlamentet kräver också att 

tillräckligt med betalningsbemyndiganden anslås för att säkerställa ett korrekt 

genomförande av ungdomssysselsättningsinitiativet. 

10. Europaparlamentet påminner om att Eures är ett viktigt verktyg både för att öka 

rörligheten i arbetslivet och för att åtgärda arbetslösheten och bristen på utbildad 

                                                           
1 http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=8265 
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arbetskraft i unionen. Parlamentet konstaterar emellertid att många människor 

fortfarande inte känner till Eures. Parlamentet betonar att en korrekt och snabb 

finansiering genom EaSI är viktigt för att finansiera upplysningskampanjer i unionen. 

11. Europaparlamentet betonar vikten av adekvat finansiering och god budgetförvaltning av 

de program inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 som syftar till att bekämpa 

arbetslöshet, fattigdom och social utestängning, till exempel ESF, däribland 

ungdomssysselsättningsinitiativet, Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter (EGF), de olika delarna i programmet för sysselsättning och 

social innovation (EaSI) och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst 

ställt (FEAD). 

12. Europaparlamentet upprepar i synnerhet sitt krav på att tillräckliga åtagande- och 

särskilt betalningsbemyndiganden avsätts för ESF i 2018 års budget, eftersom fonden 

närmar sig en intensiv genomförandeperiod och medlemsstaternas återbetalningskrav 

kommer att öka. 

13. Europaparlamentet välkomnar de ökningar som föreslagits för EGF (+2 % varje år i 

åtagandebemyndiganden av det högsta anslag som finns tillgängligt för denna fond) och 

Fead (+1,9 % i åtagandebemyndiganden). Parlamentet är dock bekymrat över den 

minskning av betalningsbemyndigandena som föreslås för Fead (-9,07 %) utöver 

minskningen av dess stödutgifter. 

14. Europaparlamentet anser att social dialog är ett nyckelinstrument för att säkerställa 

hållbar tillväxt, förbättra arbetsvillkoren, åstadkomma en uppåtgående konvergens och 

hitta balans mellan konkurrenskraft och rättvisa. Parlamentet beklagar därför de 

nedskärningar som gjorts av Europeiska rådet i de budgetposter som rör relationer 

mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen samt information till, samråd 

med och medverkan av representanter i företag. 

15. Europaparlamentet konstaterar att av det anslag på 72,8 miljoner EUR som 

kommissionen föreslagit för den europeiska solidaritetskåren (anslagen ska föras in i 

reserven till dess att en grundläggande akt antagits av lagstiftaren), ska 2,5 miljoner 

EUR tillhandahållas under 2018 via Progress-delen i EaSI-programmet och 11,1 

miljoner EUR ska omfördelas från ESF och därmed tas bort från andra prioriteringar för 

politikområdet sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Parlamentet anser att 

europeiska solidaritetskåren i stället bör finansieras genom utnyttjande av alla 

ekonomiska medel som är tillgängliga enligt den gällande förordningen om den 

fleråriga budgetramen. 

16. Europaparlamentet påminner om att parlamentet, såsom medlagstiftare för EU:s 

program och en av de två grenarna av budgetmyndigheten, motsätter sig en 

omfördelning av medel från prioriterade program. 

17. Europaparlamentet gläder sig över att 18,4 miljoner EUR som avsatts för 

solidaritetskåren under 2018 är nya medel. Parlamentet insisterar dock på att 

finansieringen av solidaritetskåren inte får sätta ytterligare press på och negativt påverka 

befintliga program till stöd för sysselsättning, social delaktighet, utbildning och aktivt 

medborgarskap (såsom programmen Ett Europa för medborgarna och Erasmus+, 

programmet för sysselsättning och social innovation och projekt som finansieras genom 
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ESF), och att den inte får ha några snedvridande effekter på verksamheten inom 

befintliga framgångsrika program eller åtgärder. Parlamentet uttrycker därför sin oro 

över att resurser flyttas från viktiga program såsom ESF, Erasmus och Life. 

18. Europaparlamentet motsätter sig den nedskärning av anslagen till Europeiska 

arbetsmiljöbyrån som rådet föreslagit, och betonar vikten av att förkasta denna 

föreslagna nedskärning. 

19. Europaparlamentet begär att personalminskningsmålet för Eurofound för 2018 

undantagsmässigt skjuts upp. 

20. Europaparlamentet upprepar att pilotprojekt och förberedande åtgärder är mycket 

värdefulla verktyg för att inleda ny verksamhet och nya åtgärder inom områdena 

sysselsättning och social delaktighet, och att många av de idéer som utskottet för 

sysselsättning och sociala frågor lagt fram har genomförts framgångsrikt som 

pilotprojekt eller förberedande åtgärder. Parlamentet uppmuntrar till ett fullständigt 

utnyttjande av de tillgängliga marginalerna under varje rubrik. Parlamentet begär att få 

detaljerad och systematiskt uppdaterad information om kommissionens genomförande 

av pilotprojektens och de förberedande åtgärdernas olika etapper. Kommissionen 

uppmanas att vid genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder respektera 

deras innehåll i enlighet med vad som godkänts av parlamentet och rådet. 

21. Europaparlamentet konstaterar att fem pilotprojekt graderats som ”A” eller ”B” och 

uppmanar budgetmyndigheten att införa dem i 2018 års budget och kommissionen att 

genomföra dem utan dröjsmål. 

22. Europaparlamentet betonar att den ökande förekomsten av kroniska och autoimmuna 

sjukdomar i unionen utgör allvarliga hot mot unionens hälso- och sjukvårdssystem och 

arbetsmarknad. Parlamentet betonar vikten av att finansiera forskning och utveckling av 

EU-handlingsplaner för förebyggande och tidiga diagnoser av kroniska och autoimmuna 

sjukdomar liksom av ett åldrande vid god hälsa under hela livet, från barndomen och 

framåt. 

23. Europaparlamentet påminner om att antalet vårdbehövande ökar. 80 % av all omsorg 

utförs av informella omsorgsgivare, oftast kvinnor, som tar hand om anhöriga. 

Parlamentet betonar att många av dem minskar eller till och med lämnar sin 

yrkesverksamhet på grund av det stora ansvar de har som omsorgsgivare. Parlamentet 

betonar att det för att stödja informella omsorgsgivare krävs fortsatta medel till det 

europeiska nätverket för omsorgsgivare (Eurocarers) och utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna. 
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Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att 19,5 % av de totala åtagandena i budgetförslaget för 

2018 är klimatrelaterade och att enligt den nuvarande utvecklingen av unionens budget 

kommer andelen för den period som omfattas av den fleråriga budgetramen endast att 

uppgå till 18,8 %. Parlamentet betonar att alla tänkbara insatser bör göras för att nå 

målet på 20 %. 

2. Europaparlamentet påminner om att det enligt revisionsrätten föreligger en allvarlig risk 

för att klimatmålet på 20 % i unionens budget inte kommer att uppnås, medan den 

finansieringsandel som avsatts till klimatåtgärder enligt kommissionens siffror endast 

legat på i genomsnitt 17,6 % under perioden 2014–2016. Parlamentet delar 

revisionsrättens uppfattning att klimatfinansieringens andel skulle behöva ökas till i 

genomsnitt 22 % de återstående åren av den nuvarande programperioden, det vill säga 

2017–2020, för att man ska kunna uppnå det övergripande målet på 20 % vid slutet av 

2020. Parlamentet påminner om att Ekofinrådet i mars 2017 också uppmanade 

medlemsstaterna att spendera ett högre belopp av unionens budget på klimatfinansiering 

under den nuvarande fleråriga budgetramen, med tanke på de ytterligare åtaganden som 

ingåtts vid COP 21 i Paris. 

3. Europaparlamentet upprepar att uppnåendet av de mål som anges i 

Europa 2020-strategin är beroende av att klimat- och resurseffektivitet integreras i all 

EU-politik. Parlamentet påpekar att unionens budget också måste stödja målen i 

Parisavtalet. 



 

RR\1136723SV.docx 55/110 PE610.722v02-00 

 SV 

4. Europaparlamentet anser att EU-finansierade projekt, däribland Efsi, inte bör ha en 

negativ inverkan på övergången till en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi. 

En omfattande översyn av unionens budget är därför angeläget för att identifiera 

miljöskadliga utgifter och för att utveckla och genomföra en strategi för att fasa ut 

sådana lån. 

5. Europaparlamentet noterar att 8,2 % av de totala åtagandena är avsedda att vända den 

nedåtgående trenden för den biologiska mångfalden. Parlamentet begär att tillräckliga 

medel anslås till skydd av den biologiska mångfalden.  

6. Europaparlamentet noterar ökningen på 29,1 miljoner EUR i åtaganden för 

Life (+ 5,9 %). Parlamentet beklagar att Life bara motsvarar 0,3 % av 2018 års 

budgetförslag.  

7. Europaparlamentet är oroat över att kommissionen avser att omfördela 2 miljoner EUR 

av de medel som finns tillgängliga inom ramen för unionens civilskyddsmekanism och 

1,5 miljoner EUR av de medel som är tillgängliga i Life-programmet till den europeiska 

solidaritetskåren. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att omfördelningen av 

medel från unionens civilskyddsmekanism och Life-programmet till den europeiska 

solidaritetskåren inte på något sätt minskar dessa programs effektiva funktion, och inte 

heller hindrar eller försenar de olika åtgärder och initiativ som planeras på områdena 

civilskydd och miljön, skydd av den biologiska mångfalden och klimatanpassning. 

8. Europaparlamentet uttrycker oro över minskningen på 13,1 % i betalningar för Life. 

Parlamentet varnar för de problem som skulle kunna uppstå till följd av en brist på 

betalningar. 

9. Europaparlamentet noterar att 66,4 miljoner EUR har föreslagits i åtaganden (+2,9 %) 

och 55,9 miljoner EUR i betalningar (-3,1 %) för hälsa. Parlamentet beklagar att detta 

endast motsvarar 0,04 % av budgetförslaget för 2018 och 1,5 % av rubrik 3 (i 

åtaganden). 

10. Europaparlamentet noterar att 286,7 miljoner EUR har föreslagits i åtaganden (+11,9 %) 

och 248,4 miljoner EUR i betalningar (+5,9 %) för livsmedel och foder. Parlamentet 

beklagar att detta endast motsvarar 0,18 % av budgetförslaget för 2018 och 7 % av 

rubrik 3 (i åtaganden).  

11. Europaparlamentet noterar ökningen av åtagandena för unionens civilskyddsmekanism 

(33,2 miljoner EUR, +7,2 %), som är en hörnsten i unionens solidaritet.  

12. Parlamentet motsätter sig starkt personalminskningarna inom EEA (-3 tjänster), 

Echa (-2), ECDC (-2), Efsa (-4) och EMA (-5), vilket med tanke på att uppgifterna och 

skyldigheterna för dessa byråer ökar, närmast oundvikligen kommer att ha en negativ 

inverkan på deras verksamhet. Parlamentet kräver att de tilldelas tillräckliga mänskliga 

och ekonomiska resurser. Parlamentet är dessutom oroat över att när det gäller 

avgiftsfinansierade organ, såsom Europeiska läkemedelsmyndigheten, har de 

personalnedskärningar som gjorts under de senaste åren inneburit en minskning av 

personal som arbetar med uppgifter som faktiskt finansieras genom avgifter från 

sökande och inte av unionens budget. Detta har gjorts utan att beakta den ytterligare 

arbetsbelastning som uppstår genom ett ökande antal ansökningar, eller den 
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motsvarande ökningen av intäkter från avgifter som betalas av sökande för de 

tillhandahållna tjänsterna, vilket skulle ha kunnat möjliggöra personalökningar utan 

någon som helst inverkan på unionens budget. 

13. Europaparlamentet påminner i synnerhet om att EEA hjälper unionen att fatta väl 

underbyggda beslut om att förbättra miljön, integrera miljöhänsyn i den ekonomiska 

politiken och att gå mot ett hållbart samhälle, och att kommissionen i samband med 

unionens klimat- och energipolitik för 2030 har föreslagit nya uppgifter för miljöbyrån 

med avseende på styrningen av energiunionen, utan någon motsvarande ökning av 

tjänsteförteckningen. 

14. Europaparlamentet noterar i synnerhet att EMA kommer att stå inför en ökad 

arbetsbelastning och ytterligare budgetbehov 2018 som en följd av 

Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att tillhandahålla ytterligare personal och budgetresurser 2018 för att se till att byrån kan 

fortsätta att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt, och inleda alla förberedelser som 

krävs för dess flytt under 2019. Parlamentet föreslår därför att EMA i enlighet med sund 

ekonomisk förvaltning ska bemyndigas att behålla en budgetreserv för att bemöta 

oförutsedda utgifter och ogynnsamma variationer i växelkursen som kan uppstå under 

2018 eller längre fram. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt genomföra pilotprojekt och 

förberedande åtgärder och uppmanar kommissionen till fortsatt stöd för pågående och 

nya pilotprojekt. 

16. Europaparlamentet påminner om att pilotprojekt och förberedande åtgärder bör få 

tillräcklig finansiering under hela sin livscykel, så att de kan nå sin fulla potential. 
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3.10.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH 
ENERGI 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Jerzy Buzek 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet motsätter sig rådets minskning av åtagandebemyndigandena med 

4,5 % och av betalningsbemyndigandena med 1,4 % för budgetposter som rör industri, 

forskning och energi inom rubrik 1a i unionens budget för 2018 jämfört med 

kommissionens förslag. Parlamentet noterar ökningen av åtagandebemyndigandena med 

5,5 % och av betalningsbemyndigandena med 5,3 % för budgetposter som rör industri, 

forskning och energi inom rubrik 1a i unionens budget för 2018 jämfört med 2017. 

Parlamentet välkomnar att kommissionen när det gäller 2018 års budget fokuserar på 

framgång för de yngre generationerna och på skapande av stabila arbetstillfällen av hög 

kvalitet. Parlamentet noterar att kommissionen föreslår nya och förbättrade stödnivåer 

för unga forskare. Parlamentet motsätter sig i detta sammanhang rådets minskning av 

medel till entreprenörskapsprogram som tillhandahålls av EIT. 

2. Europaparlamentet beklagar djupt rådets betydande minskningar av 

åtagandebemyndiganden med 0,5 miljarder EUR och av betalningsbemyndiganden med 

120 miljoner EUR i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 

vilket har en mycket negativ effekt för Horisont 2020. Parlamentet konstaterar att dessa 

nedskärningar föreslås trots den nuvarande bristen på investeringar i forskning och 

utveckling på ca 150 miljarder EUR per år. Parlamentet avser därför att helt och hållet 

stoppa rådets föreslagna minskningar. Parlamentet är oroat över att otillräckliga anslag 

till Horisont 2020 har lett till en låg andel beviljade ansökningar. Kommissionen 

uppmanas att respektera uppdelningen av budgeten för Horisont 2020, enligt bilaga II 

till förordning (EU) nr 1291/2013. 
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3. Europaparlamentet begär att man återinför den ursprungliga årliga strukturen för 

budgetposterna avseende Horisont 2020 och FSE, vilka har minskats för att frigöra 

medel till Efsis garantifond, inbegripet genom att utnyttja alla finansiella medel som är 

tillgängliga inom den befintliga fleråriga budgetramen. Parlamentet påminner om att 

parlamentet under förhandlingarna om Efsi begärde att de negativa konsekvenserna för 

dessa två program i så stor utsträckning som möjligt skulle begränsas. Parlamentet oroar 

sig för att den föreslagna utvidgningen av Efsi skulle kunna försvaga Horisont 2020 och 

FSE ytterligare. 

4. Europaparlamentet påminner om att målen för energiunionen och de europeiska 

klimatmålen finns med bland de nuvarande centrala lagstiftningsprioriteringarna. 

Kommissionen uppmanas att avsätta tillräckliga ekonomiska medel för investeringar 

inom detta område. Parlamentet anser att nödvändiga medel bör anslås till FSE-energi 

för att EU:s energimarknad ska bli mer integrerad och oroar sig för de minskningar som 

rådet har föreslagit av åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena för 

FSE-energi. 

5. Europaparlamentet betonar att målen med den digitala inre marknaden måste uppnås för 

att främja den digitala delaktigheten för unionens ekonomi, den offentliga sektorn och 

unionens medborgare, och att lagstiftningsinitiativ såsom Wifi4EU är mycket viktiga 

om dessa mål ska kunna nås. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla 

tillräckligt med medel till tillhörande budgetposter och uppfylla sina 

investeringsåtaganden avseende Wifi4EU mellan 2017 och 2020. 

6. Europaparlamentet insisterar på att Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (Acer) får tillräckligt med ekonomiska resurser och personal 

för att kunna klara av sitt utökade mandat. De ekonomiska resurserna och antalet extra 

tjänster för Europeiska byrån för GNSS, som ska fullgöra sitt uppdrag och främja en 

lämplig och effektiv framtida förvaltning av Galileo, för Europeiska unionens byrå för 

nät- och informationssäkerhet och för Europeiska institutet för innovation och teknik är 

dessutom fortfarande otillräckliga för att byråerna ska kunna fullgöra de nya uppgifter 

de tilldelats genom unionens lagstiftning. 

7. Europaparlamentet är medvetet om vikten av budgetposterna för samhällsutmaningar, 

särskilt budgetposten för bättre livslång hälsa och välbefinnande, för att höja 

levnadsstandarden i unionen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att bevara en 

tillräcklig finansiering för sådana syften och beklagar rådets föreslagna minskningar. 

8. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag är en viktig del av unionens 

ekonomi eftersom de tillhandahåller många arbetstillfällen inom unionen och anser att 

man bör inrätta ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag samt främja 

kluster och nätverk för små och medelstora företag. Parlamentet välkomnar 

anslagsökningen för instrumentet för små och medelstora företag och förlängningen av 

Efsi i kommissionens förslag. Parlamentet är dock mycket bekymrat över 

kommissionens nedskärningar av Cosme och rådets nedskärningar av instrumentet för 

små och medelstora företag, vilket sänder ett motsägelsefullt budskap till de europeiska 

företagen. 

9. Europaparlamentet noterar den förberedande åtgärden för försvar. Parlamentet betonar 

dock att en sådan verksamhet bör förses med nya resurser på grund av dess väsentliga 
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inverkan på unionens budget. Parlamentet betonar att det behövs ytterligare medel för 

forskningsdelen i den fleråriga budgetramen efter 2020. Parlamentet oroas av 

tidigareläggandet av medel i FSE-energi för att göra medel tillgängliga under perioden 

2019–2020 för, till exempel, EU:s försvar. 

10. Europaparlamentet noterar anslagsökningen för stödprogrammen för 

kärnkraftsavveckling. Parlamentet konstaterar att det behövs ekonomiskt stöd för 

avveckling, men beklagar förseningarna i programmen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att göra noggrant analyserade och rimliga ökningar, med tanke på dessa 

förseningar. 

11. Europaparlamentet betonar att unionens misslyckande med att uppfylla sina rättsliga 

och politiska åtaganden i fråga om betalningsbemyndiganden allvarligt skulle skada 

dess trovärdighet och få stora negativa följder för tilltron till unionsinstitutionernas 

förmåga att fullgöra sina uppdrag. 



 

PE610.722v02-00 62/110 RR\1136723SV.docx 

SV 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 2.10.2017    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

46 

7 

7 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, 

José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu 

Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick 

Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf 

Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, 

Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, 

Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, 

Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba 

Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, 

Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven 

Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen 

Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van 

Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna 

Záborská, Carlos Zorrinho 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Jens Geier, Françoise 

Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis 

Radtke 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Claudia Schmidt 

 
 



 

RR\1136723SV.docx 63/110 PE610.722v02-00 

 SV 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP 
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

46 + 

ALDE Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck 

ECR Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław 

Krasnodębski 

PPE Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia 

Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, 

Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, 

Vladimir Urutchev, Werner Langen 

S&D Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, 

José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter 

Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin 

 

7 - 

EFDD Jonathan Bullock 

ENF Christelle Lechevalier, Nicolas Bay 

Verts/ALE Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms 

 

7 0 

EFDD Dario Tamburrano, David Borrelli 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga 

 

Teckenförklaring: 

 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 

 

 

 



 

PE610.722v02-00 64/110 RR\1136723SV.docx 

SV 

 

20.7.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH 
KONSUMENTSKYDD 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Daniel Dalton 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar att utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

(IMCO-utskottet) under budgetförfarandet ansvarar för budgetposterna i avdelningarna 

2 (inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag), 

14 (beskattning och tullunionen) och 33 (rättsliga frågor och konsumentskydd). 

2. Europaparlamentet anser att en väl fungerande inre marknad, som är starkt integrerad 

och enad och där det råder rättvisa villkor för konsumenter och små och medelstora 

företag, utgör en hörnsten för stärkt konkurrenskraft i unionen, och betonar att man 

måste ta hänsyn till övergången till den digitala tidsåldern genom att anslå tillräckligt 

med budgetmedel, särskilt till små och medelstora företag. 

3. Europaparlamentet är övertygat om att konsumentpolitiken är en av de viktigaste 

horisontella prioriteringarna för unionen och att budgeten för detta politikområde bör 

återspegla detta. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att 

förbättra utbildningen och medvetenheten om konsumentpolitiken, liksom om 

produktsäkerhet och marknadsövervakning, särskilt på den digitala inre marknaden, och 

att integrera konsumenternas intressen i unionens alla politikområden. 

4. Europaparlamentet välkomnar att man under 2018 års budgetförfarande beaktade 

IMCO-utskottets främsta prioriteringar på områden som tullunionen, konsumentskydd, 

konkurrens och den inre marknaden för varor och tjänster genom att anslå tillräckliga 

budgetmedel i form av åtagandebemyndiganden. 

5. Europaparlamentet noterar att betalningsbemyndigandena för IMCO:s budgetposter 

minskar med 15 % i allmänna termer och förväntar sig att denna minskning endast 
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motsvarar en korrekt planering från kommissionens sida av utbetalningarna för löpande 

kontrakt, och att de befintliga anslagen kommer att räcka för att verkställa alla 

betalningar under 2018. 

6. Europaparlamentet välkomnar anslagen till företagens konkurrenskraft, inbegripet små 

och medelstora företag, eftersom en av prioriteringarna är att stödja entreprenörskap och 

stimulera hållbar tillväxt och skapande av sysselsättning. Parlamentet betonar behovet 

av effektiv finansiering för innovation, expandering, internationalisering och tillträde till 

tredjelandsmarknader för att förstärka EU-företagens internationella konkurrenskraft. 

7. Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagandebemyndigandena i budgetpost 

02 02 01 ”Främjande av entreprenörskap och förbättring av unionsföretagens 

konkurrenskraft och marknadstillträde” men oroar sig emellertid över minskningen av 

betalningsbemyndigandena i denna budgetpost, eftersom små och medelstora företag 

fortfarande stöter på problem på dessa områden i den reala ekonomin. Parlamentet 

betonar att ett tillräckligt ekonomiskt stöd till mikroföretag, entreprenörer och små och 

medelstora företag bör vara en nyckelprioritet för unionen. Parlamentet betonar att 

säkerställandet av god tillgång till finansiering är av största vikt för att upprätthålla de 

små och medelstora företagens konkurrenskraft och för att hjälpa dem att lösa 

problemen med tillgång till den inre marknaden och till den globala marknaden. 

8. Europaparlamentet välkomnar att medel anslagits för moderniseringen av tullunionen, 

vilket stöder genomförandet av unionens tullkodex och utvecklingen av det elektroniska 

tullsystemet, eftersom detta är ett av de tre prioriterade områdena för en bättre 

fungerande inre marknad. Parlamentet betonar att ett fullständigt och enhetligt 

genomförande av kodexen är avgörande för att skydda medborgarna och unionens 

ekonomiska intressen, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hålla 

tidsfristen den 31 december 2020 för de övergångsåtgärder som föreskrivs i artikel 278 

i kodexen för att säkerställa ett fullständigt genomförande av kodexen. 

9. Europaparlamentet välkomnar anslagen till budgetpost 33 04 01 ”Skydda 

konsumenternas intressen och förbättra deras säkerhet och information” eftersom 

konsumentpolitiken är ett av unionens viktigaste politikområden. 

10. Europaparlamentet begär finansiering av alla pilotprojekt och särskilt nya pilotprojekt 

avseende digital kompetens för nystartade företag i EU, i syfte att bidra till innovation 

och gränsöverskridande handel, och avseende utvärdering av påstådda skillnader 

i kvalitet hos produkter som säljs på den inre marknaden, i syfte att bemöta 

konsumenternas oro över eventuella skillnader i kvalitet hos produkter av samma märke 

och med samma förpackning på den inre marknaden, och efterlyser även en förlängning 

av pilotprojektet avseende initiativet för medvetandegörande om algoritmer, i syfte att 

ta fram en rad riktade detaljerade strategi- och lösningsprototyper för att hantera 

komplexiteten i de utmaningar som uppstår genom algoritmiskt beslutsfattande på kort 

och lång sikt. 
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31.8.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM 

till budgetutskottet 

över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Evžen Tošenovský 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet betonar att den budget som anslås till transport och turism bör 

stämma överens med dessa sektorers betydelse och bidrag till ekonomisk tillväxt, 

hållbar utveckling, användarnas intressen och förekomsten av arbetstillfällen av hög 

kvalitet i unionen. Parlamentet beklagar i detta hänseende att budgetposter avseende 

transportsektorn i rubrik 1a har minskats av rådet, och begär att de återställs till sin 

ursprungliga nivå. 

2. Europaparlamentet upprepar betydelsen av finansieringsinstrument Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE) för genomförandet av TEN-T-nätet och för förverkligandet 

av ett gemensamt europeiskt transportområde. Parlamentet betonar att de budgetmässiga 

nedskärningar av FSE som gjorts tidigare på grund av finansieringen av Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi), bör undvikas i framtiden. Parlamentet 

beklagar att det inte har varit möjligt att helt återställa medlen för FSE. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lägga fram nya initiativ och finansiella regler för 

kombinerade bidrag från FSE (transport) och Efsi. 

3. Europaparlamentet anser att FSE är ett viktigt instrument med ett betydande mervärde 

för unionen för att optimera transportnätet i hela unionen genom att länka samman 

och/eller modernisera ny och befintlig infrastruktur på transportområdet och säkerställa 

transporttjänsternas interoperabilitet. Parlamentet anser att nödvändiga medel bör 

garanteras för att uppnå det primära målet med FSE (transport), inriktat på stomnätet. 

Parlamentet betonar behovet av förbättrad samordning mellan medlemsstaterna för att 

säkerställa konsekvens i de gränsöverskridande projekt som berör den centrala järnvägs-

, luftfarts- och väginfrastrukturen. Parlamentet betonar också vikten av att finansiera 

specifika planer för ombyggnad av infrastruktur som är särskilt utsatt för förslitning, till 

exempel broar och underfarter. Parlamentet betonar hur viktigt det är att investera i 
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regionala flygplatser som en katalysator för företagens effektivitet och produktivitet och 

den regionala ekonomiska utvecklingen. 

4. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare främja projekten för 

höghastighetståg som förbinder västra och östra delarna av Europa. Parlamentet 

upprepar vikten av att slutföra de länkar som saknas i avvecklade regionala 

gränsöverskridande järnvägsförbindelser och att uppgradera och underhålla befintlig 

transportinfrastruktur som skulle möjliggöra ett bättre samarbete mellan medlemsstater 

och/eller tredjeländer, till exempel inrättandet av en makroregion vid Svarta havet. 

Parlamentet välkomnar kommissionens strategi att samfinansiera återupprättandet av 

regionala gränsöverskridande järnvägsanslutningar som har avvecklats eller övergetts. 

Parlamentet påpekar att optimerad infrastruktur är avgörande för utvecklingen i de 

regioner som utvecklas långsammare i unionen, och uppmanar kommissionen att ta 

fram särskilda budgetinstrument som främjar denna. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna, de gränsöverskridande regionerna och kommissionen att satsa 

ytterligare på sådana nedifrån- och upp-projekt. 

5. Europaparlamentet anser att det mot bakgrund av de senaste initiativen från 

kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) att prioritera lån och nya 

finansieringsverktyg, är viktigt att tillhandahålla tillräckliga resurser för bidrag, 

eftersom bidrag fortfarande är ett nödvändigt finansieringsverktyg inom 

transportsektorn, särskilt för infrastruktur och för andra projekt, särskilt sådana där man 

inte förväntar sig några privata investeringar. Parlamentet påminner om att det är 

centralt att högteknologiska projekt, såsom det europeiska trafikstyrningssystemet för 

tåg (ERTMS), får tillräckliga resurser för att uppnå TEN-T-programmets mål, bland 

annat genom att utnyttja möjligheterna med offentlig-privata partnerskap genom Efsi-

systemet för att mobilisera de nödvändiga volymerna under återstoden av den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Parlamentet framhåller likväl betydelsen av 

samverkanseffekter mellan olika finansieringssystem, t.ex. FSE, Efsi och de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna för att maximera effekten av unionens medel. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna in en rapport om genomförandet 

och användningen av struktur- och sammanhållningsfonder i infrastrukturprojekt, och 

att ange vilka fonder som bidrar till utvecklingen av stomnätet, korridorerna och det 

övergripande nätet. Parlamentet kräver att kommissionen lägger fram årliga översikter 

över alla unionens samfinansierade konkreta transport- och turismprojekt för 

parlamentet och rådet, med uppgifter om de motsvarande beloppen. Parlamentet 

uppmanar vidare kommissionen att lägga fram en översikt över befintliga och planerade 

säkra parkeringsplatser för lastbilsförare, med hänsyn till det nyligen offentliggjorda 

paketet för rörlighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 

kostnadsberäkningar för ombyggnad av befintliga och anläggande av nya säkra 

parkeringsplatser och att undersöka möjliga finansieringsalternativ på EU-nivå. 

7. Europaparlamentet betonar hur viktiga de mål är som COP 21 har fastställt för 

transporter i syfte att bekämpa klimatförändringarna. Parlamentet understryker att det 

bör finnas finansiering tillgänglig för att säkra en trafikomställning från vägtransporter 

till hållbara transportsätt (järnväg, vattenburna transporter och transporter på inre 

vattenvägar) och för att optimera multimodala förbindelser och för en övergång till 

digitala transporttjänster. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att förbättra en 
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koldioxidsnål transportekonomi genom utvecklingen av godskorridorer, som utgör 

väsentliga komponenter för övergången från godstransporter på väg till järnväg och för 

att förbättra järnvägens hållbarhet. Parlamentet anser att ERTMS bör utnyttjas för att 

maximera interoperabilitetsfördelarna i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. 

Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att investera i smart, hållbar och integrerad 

kollektivtrafik. Parlamentet rekommenderar också att man tar hänsyn till 

bullerminskning i samband med transporter för att erbjuda medborgarna en miljö av hög 

kvalitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att finansiera och stödja projekt som 

utvecklar och förbättrar transporter på inre vattenvägar, såsom muddringen och 

rengöringen av floden Donau. 

8. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som det europeiska globala systemet 

för satellitnavigering (GNSS) – Galileo och Egnos – spelar för transportsystemet, 

särskilt när det gäller säkerhet, inbegripet luft-, väg-, järnvägs- och sjötransport samt för 

utveckling och användning av multimodala och autonoma transportsystem. Parlamentet 

upprepar hur viktigt det är med tillräckligt ekonomiskt stöd till nedströms- och 

uppströmstillämpningar i budgetarna för de europeiska GNSS-programmen och 

Horisont 2020. Parlamentet beklagar minskningen med 9,6 % av resurserna för de 

europeiska GNSS-programmen – Galileo och Egnos. Parlamentet begär med eftertryck 

att budgetposterna för de europeiska rymdprogrammen, som ska minskas med 

ytterligare 5 %, återupprättas på den ursprungliga nivån och att rymdprogrammen, vars 

kostnader inte bör underskattas, även i fortsättningen får tillräcklig finansiering. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att trygga finansieringen för utveckling 

och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global satellitnavigation för 

Galileo och Egnos. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att för 2018 anslå tillräckliga 

medel till Galileo och Egnos för att snabbt säkerställa avbrottsfria GNSS-tjänster för 

smarta vägar och uppkopplade fordon, smart flott-, gods- och trafikstyrning såsom 

flygledningstjänst (ATM, Air Traffic Management), ERTMS och eCall. Parlamentet 

anser att nödvändig finansiering bör tryggas för Egnos för att göra det möjligt att i första 

hand utvidga Egnos täckning till sydöstra och östra Europa och därefter till Afrika och 

Mellanöstern, och för att anskaffa de stationer för kontroll av avståndsbestämning och 

funktion (RIMS) som krävs för Egnos och ansluta dem till systemet. 

10. Europaparlamentet framhåller de viktiga uppgifter som Europeiska byrån för GNSS 

(GSA) har när det gäller Galileo och Egnos och erkänner också GSA:s bidrag till 

unionens konkurrenskraft och tekniska innovation. Parlamentet är oroat över att 

otillräckliga medel har anslagits till GSA för att byrån ska kunna fullgöra sitt mandat, 

och menar att det är nödvändigt att byrån har tillräckligt med personal, bland annat 

ytterst specialiserade experter, för att säkerställa en smidig funktion och drift av de 

europeiska GNSS-programmen. Parlamentet framhåller vidare det viktiga bidraget från 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) i dess egenskap av certifieringsmyndighet 

för tillhandahållandet av Egnos tjänster och vid de förberedande åtgärder som krävs för 

tillsynen över Galileos resultat. 

11. Europaparlamentet betonar hur viktiga de europeiska transportbyråerna är för att det 

europeiska transportområdet ska fungera väl. Parlamentet anser att de bör tilldelas 

tillräckliga budgetresurser, i enlighet med nyligen genomförda eller förutsebara 

förändringar inom deras ansvarsområden. 
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12. Europaparlamentet betonar vikten av att effektivt och definitivt ta itu med frågan om 

migrantströmmarna, såväl sjövägen som landvägen. Parlamentet önskar att Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt Frontex ges 

tillräcklig finansiering för skyddet och bevakningen av unionens yttre gränser. 

13. Europaparlamentet uppmärksammar säkerhetsutmaningarna för luftfarten och 

betydelsen av bidraget från Easa på detta område, särskilt när det gäller hoten kopplade 

till it-säkerhet och rymdväder, och när det gäller säkerheten för flygpassagerare i 

luftrum utanför unionen. Parlamentet betonar vikten av att anslå tillräckliga medel till 

Easa så att byrån med framgång kan börja utöva den nya behörighet som anges i 

förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 

gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en 

europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 216/20081. 

14. Europaparlamentet understryker på nytt att Easa redan har skurit ned 5 % av sina 

tjänster under en femårsperiod enligt överenskommelsen i det interinstitutionella 

avtalet. Parlamentet anser därför att eventuella ytterligare nedskärningar som rådet 

föreslår skulle kunna leda till att Easa fungerar mindre väl och göra det omöjligt för 

byrån att fullgöra de uppdrag den redan tilldelats och sådana som den kommer att 

tilldelas av den lagstiftande myndigheten. Parlamentet understryker vidare att de nya 

Easa-tjänster som krävs för att fullgöra ytterligare uppdrag på grund av ny politisk 

utveckling och ny lagstiftning måste räknas utöver ett eventuellt minskningsmål. 

15. Europaparlamentet understryker att Easa-tjänsterna (inklusive tillhörande pensioner) 

som till fullo finansieras av branschen och därför inte har någon inverkan på unionens 

budget, inte bör vara föremål för någon personalminskning i enlighet med det 

interinstitutionella avtalet. 

16. Europaparlamentet betonar att det bör vara upp till Easa att i enlighet med den 

varierande arbetsbelastningen, till exempel branschens efterfrågan, öka antalet tjänster 

som finansieras fullt ut av branschen under budgetåret. Parlamentet understryker att 

budgetmyndigheten för detta ändamål, utöver det antal tjänster som finansieras via 

avgifter som redan godkänts genom antagandet av Easas budget, bör ange den 

ytterligare procentandel (under ett tak på 10 %) tjänster som skulle kunna tillåtas av 

Easas styrelse på Easas förslag för att hantera en utveckling av efterfrågan på 

marknaden som inte kunnat förutses. Parlamentet understryker vidare att styrelsens 

beslut bör grundas på en dokumenterad utvärdering av kriterier avseende oförutsedd 

arbetsbelastning och effektivitet. 

17. Europaparlamentet framhåller vikten av Horisont 2020 för att främja och stödja projekt 

som avser forskning och innovation i smart transportlogistik och mobilitetsplanering, 

bland annat självkörande bilar, kollektivtrafik och samåkning samt transportsäkerhet. 

Parlamentet beklagar minskningen av finansieringen till Horisont 2020 för forskning 

och innovation inom transport. Parlamentet anser att en säker och sammanhängande 

smart integrerad transport ger ett stort mervärde för unionen eftersom den förbättrar det 

europeiska transportsystemet. Parlamentet betonar behovet av att öka bidraget från 

Horisont 2020 och FSE samt unionens andra relevanta finansieringskällor till 
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säkerhets-, innovations- och digitaliseringsprojekt på luftfartsområdet, i nära samarbete 

med Easa vid upphandling och genomförande. 

18. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att trygga lämplig finansiering för de 

gemensamma företagen, bland annat Sesar, Shift2Rail och Clean Sky. Parlamentet anser 

att det gemensamma företaget Shift2Rail bör prioritera interoperabilitetsprojekt och 

maximera interoperabilitetsfördelarna i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. 

Parlamentet anser att det är viktigt att anslå medel för att underhålla infrastrukturen och 

tillgodose kvalitetskriterierna, i syfte att säkerställa bättre skydd och säkerhet för 

konsumenter.  

19. Europaparlamentet betonar behovet av tillräcklig finansiering av de olika delarna av 

Sesar, så att man kan garantera genomförandet av sådana funktioner inom 

flygledningstjänsten (ATM) som betraktas som väsentliga för att förbättra prestandan i 

EU:s ATM-system. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för resultaten av 

framgångsrika pilotprojekt och förberedande åtgärder som finansierats under de senaste 

åren genom unionens allmänna budget. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen 

att lägga fram en lägesrapport om pilotprojektet för en renare rymd genom ändring av 

omloppsbanan och genom innovativa material för rymdutrustning, för att öka 

ändamålsenligheten hos det framtida gemensamma teknikinitiativet för rymdsektorn. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att prioritera finansieringen av 

säkerhetsåtgärder för alla transportmedel som skulle påverka passagerarflödena. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på säkerheten för oskyddade 

trafikanter, såsom fotgängare, cyklister och motorcyklister. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att stödja initiativ som skulle kunna förbättra trafiksäkerheten och 

därigenom bidra till uppnåendet av det strategiska målet att fram till 2020 minska 

antalet förolyckade på europeiska vägar till hälften samt antalet allvarligt skadade. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga märke till de avsevärda skillnaderna i 

infrastrukturens kvalitet mellan regioner som utvecklas långsammare och övriga 

Europa, och uppmanar den att investera mer i de förstnämnda. 

22. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att främja hållbar turism och samtidigt 

skydda natur- och kulturarvet samt det historiska och industriella arvet. Parlamentet 

betonar hur viktigt det är att gå över till hållbar turism, vilket innebär bättre samordning 

mellan turism och infrastrukturprojekt. Parlamentet betonar att ett främjande av 

Europeiska nätet av cykelvägar i kombination med TEN-T-järnvägsnätet ger intressanta 

miljömässiga och ekonomiska fördelar, inte minst för små och medelstora företag. 

Parlamentet betonar att små och medelstora företag inom transport- och 

turismsektorerna har svårigheter att anpassa sig till den digitala omvandlingen och är i 

behov av stöd. Parlamentet begär ökad finansiering inom turismsektorn, särskilt för små 

och medelstora företag och för deras digitalisering. Parlamentet anser att medel bör 

anslås för bergs-, landsbygds-, kust- och öområden samt för avlägsna områden så att 

turismen i dessa områden kan fortsätta att utvecklas. 

23. Europaparlamentet är övertygat om att den obehindrade tillgången till turismtjänster för 

personer med nedsatt rörlighet bör utvecklas ytterligare. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att stödja olika finansieringsmöjligheter för att garantera 
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transporttjänsternas, transportmedlens, infrastrukturens och de intermodala 

transportknutpunkternas tillgänglighet, samt ytterligare åtgärder för att förbättra 

transporternas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

24. Europaparlamentet välkomnar det nya initiativet InterRail, och anser att det skulle 

kunna ge den yngre generationen möjlighet att undersöka den fria rörligheten genom att 

resa på ett miljövänligt sätt och vill se att projektet, liksom andra projekt på 

turismområdet, förses med en direkt och särskild budgetpost som är oberoende av rubrik 

1a och kopplad till transportsektorn och andra sektorer som är viktiga för unionens 

konkurrenskraft och tillväxt. Parlamentet upprepar sin tidigare uppmaning till 

kommissionen om att lägga fram relevanta förslag i detta avseende. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja ett återinförande av bekväma 

europeiska nattåg som ett hållbart alternativ till kortdistansflygningar och 

långdistansbilresor. 



 

PE610.722v02-00 74/110 RR\1136723SV.docx 

SV 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 31.8.2017    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

39 

1 

2 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Deirdre Clune, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline 

Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, 

Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus 

Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-

Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-

Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Matt Carthy, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria 

Grapini, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Franck Proust, Evžen 

Tošenovský, Matthijs van Miltenburg 

 



 

RR\1136723SV.docx 75/110 PE610.722v02-00 

 SV 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

39 + 

ALDE 

ECR 

GUE/NGL 

PPE 

 

S&D 

Verts/ALE 

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski 

Matt Carthy, Kateřina Konečná 

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber,Dieter-Lebrecht Koch, 

Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus 

Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia 

Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp. 

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, 

Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi. 

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor. 

 

1 - 

EFDD Peter Lundgren 

 

2 0 

ECR 

EFDD 

Jacqueline Foster 

Daniela Aiuto 

 

Teckenförklaring: 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 

 

 

 



 

PE610.722v02-00 76/110 RR\1136723SV.docx 

SV 

 

8.9.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Iskra Mihaylova 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker vikten av sammanhållningspolitiken som unionens 

viktigaste politik för offentliga investeringar baserad på solidaritet, för att uppnå det 

fördragsbaserade målet att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna 

inom och mellan de europeiska regionerna. Parlamentet inser det ytterst viktiga bidraget 

från unionens budget som det viktigaste instrumentet för att tillhandahålla medel för att 

uppnå sammanhållningspolitikens prioriteringar och mål, och påminner om att unionens 

budget bör ge finansiellt stöd för att Europa 2020-strategins mål ska uppnås. 

Parlamentet framhåller i detta sammanhang sammanhållningspolitikens roll när det 

gäller att skapa tillväxt och sysselsättning i hela unionen samt för att uppfylla unionens 

centrala mål och prioriteringar, bland annat dess klimat- och energimål och sociala mål, 

och behovet att behålla, förstärka och förenkla sammanhållningspolitiken om unionen 

ska kunna fortsätta på vägen mot konvergens och ytterligare integration. Parlamentet 

inser behovet av att öka säkerhetsutgifterna, vilket är en förutsättning för att målen för 

sammanhållningspolitiken och annan unionspolitik ska kunna uppnås. 

2. Europaparlamentet noterar att sammanhållningspolitiken har präglats av 

underutnyttjande under de första åren av perioden 2014–2020 och att det, enligt 

kommissionens generaldirektorat för budget, fram till den 30 juni 2017 endast hade 

betalats ut ca. 60 miljarder EUR totalt i unionen från samtliga europeiska struktur- och 

investeringsfonder (ESI-fonderna), med en genomsnittlig ackumulerad utbetalningsnivå 

på 23,72 % (och 19,76 % i mindre utvecklade regioner). Parlamentet betonar de 

oacceptabla förseningarna i genomförandet av de nuvarande programmen, vilket har satt 

press på förvaltningsmyndigheter och stödmottagare, och därigenom ökar risken för 

misstag och dåliga resultat. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck alla 

intressenter som är involverade i processen att förbättra sitt samarbete för att komma till 
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rätta med förseningarna i genomförandet av de nuvarande programmen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortlöpande ge råd till 

medlemsstaterna, att ta itu med förseningarna när det gäller utnämningen av respektive 

förvaltningsmyndigheter, attesterande myndigheter och revisionsmyndigheter, i syfte att 

avsluta dessa utnämningar så snart som möjligt och att aktivt samarbeta för att påskynda 

genomförandet samt att undvika automatiskt tillbakadragande av anslag. Kommissionen 

och medlemsstaterna uppmanas att arbeta tillsammans för att i realtid övervaka 

genomförandet av programmen mellan 2014 och 2020, och att se till att utbetalningarna 

sker enligt de godkända åtagandebemyndigandena för att undvika att obetalda räkningar 

samlas på hög. Parlamentet uppmanar dessutom med eftertryck medlemsstaterna att 

fullt ut utnyttja de tillgängliga instrumenten för programplanering under den 

innevarande finansieringsperioden, samt att ytterligare säkerställa ett smidigt 

genomförande av de operativa programmen. 

3. Europaparlamentet påminner kommissionen om att fortsätta med den arbetsgrupp som 

inrättades 2014 för perioden 2007–2013, för att stödja och påskynda genomförandet av 

programmen för 2014–2020. 

4. Europaparlamentet uppskattar kommissionens insatser för att fasa ut eftersläpningen av 

utestående betalningskrav. Parlamentet är oroat över den låga andel betalningsanspråk 

som lämnats in för programmen under perioden 2014–2020, vilket kan leda till att en 

eftersläpning av obetalda räkningar eventuellt åter kan uppstå. Parlamentet uppmanar i 

detta sammanhang med eftertryck kommissionen att tänka på att framtida 

eftersläpningar av utestående betalningskrav kan orsaka ytterligare förseningar. 

Parlamentet välkomnar betalningsprognosen fram till 2020 inom ramen för 

halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen och vill se att den regelbundet 

uppdateras varje år. Parlamentet betonar att man måste minska skillnaderna mellan 

medlemsstaterna när det gäller prognoser genom att införa it-system för standardiserade 

prognoser. 

5. Europaparlamentet noterar ökning med 25,7 % av betalningsbemyndigandena under 

rubrik 1b i budgetförslaget för 2018 samt ökningen med 2,4 % av de totala 

åtagandebemyndigandena i förhållande till 2017 års budget. Parlamentet ifrågasätter om 

dessa belopp är tillräckliga för att hantera betalningarna under denna rubrik, med tanke 

på att andelen utvalda insatser ökar och genomförandet förväntas nå den planerade 

omfattningen under 2018. Parlamentet betonar behovet av att förse unionen med 

tillräckliga anslag för att täcka betalningarna för sammanhållningspolitiken i syfte att 

bevisa unionens förmåga att uppfylla sina åtaganden och förstärka dess trovärdighet. 

6. Europaparlamentet efterlyser större samverkan mellan ESI-fondernas program och 

unionens övriga program. Parlamentet anser att bidrag även i fortsättningen bör vara 

grunden för finansiering av sammanhållningspolitiken. Parlamentet påpekar att 

finansiella instrument kan spela en roll som ett komplement till bidrag, men att de bara 

bör användas när deras mervärde har utvärderats noggrant, baserat på 

förhandsbedömningar som inte bara analyserar deras hävstångseffekter utan även deras 

bidrag till politiska principer och mål. Parlamentet anser att kombinationen av 

finansieringsinstrument bör övervakas på lämpligt sätt med inriktning på vilka resultat 

och mål som uppnåtts. Parlamentet anser att det bästa sättet att uppnå synergieffekter är 

att dela upp projekten i olika faser och finansiera de olika faserna via olika instrument, i 
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stället för att blanda instrumenten. Användningen av Efsi eller andra finansiella 

instrument får inte underminera ESI-fonderna. 

7. Europaparlamentet välkomnar att förslaget till budget för 2018 innehåller delar av 

halvtidsrevideringspaketet som kommer att möjliggöra större flexibilitet. Parlamentet 

begär att kommissionen inte ska föreslå några fler omfördelningar eller nedskärningar 

inom rubrik 1b i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta att inrikta genomförandet av unionens budget på resultat, och 

stöder alla insatser som gjorts för en resultatbaserad strategi. Parlamentet påpekar att 

2018 års budget bör genomföras i linje med den ökade potentialen för förenkling och 

flexibilitet inom ramen för det så kallade Omnibuspaketet. Parlamentet betonar behovet 

av att vidta åtgärder för att öka medvetenheten bland medborgarna om fördelarna med 

unionens budget och om de resultat som uppnås och att vidta åtgärder för att förbättra 

kommunikationen om unionens fonder och göra dem synligare. 

8. Europaparlamentet välkomnar den nya finansieringsram på 140 miljoner EUR som har 

inrättats för att underlätta genomförandet av stödprogrammet för strukturreformer under 

perioden 2017–2020. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att säkerställa att 

stödprogrammet för strukturreformer och programmen för tekniskt stöd fungerar som 

kompletterande lösningar. Parlamentet konstaterar att finansieringen av stödprogrammet 

för strukturreformer ska ske via outnyttjade anslag för tekniskt stöd, och uppmanar 

därför kommissionen att se till att man inte minskar sin ambitionsnivå för specifikt 

riktat stöd med ett tydligt tematiskt syfte. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att 

förbättra allmänhetens medvetenhet om unionens prioriteringar, och se till att unionens 

resurser används på ett transparent, rättvist och ansvarsfullt sätt, vilket är en generell 

princip som syftar till att föra det europeiska projektet närmare EU-medborgarna. 

10. Europaparlamentet noterar att kommissionen vid tidpunkten för halvtidsöversynen inte 

ansåg att det var nödvändigt att öka de totala taken för betalningar efter att ha 

konstaterat att den rådande flexibiliteten var tillräcklig. Kommissionen bör fortsätta att 

se till att ha en öppen dialog med Europaparlamentet i frågan, när den fortsätter att 

övervaka genomförandet av ESI-fondernas program. 

11. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen anser att risken för automatiskt 

återtagande för programperioden 2014–2020 för närvarande är låg. Parlamentet noterar 

vidare att regeln om automatiskt återtagande för perioden 2014–2020 (n + 3) kommer 

att tillämpas för första gången i slutet av 2017. Med tanke på den långsamma takten i 

genomförandet uppmanas kommissionen att se till att Europaparlamentet får adekvat 

information i lämplig tid när risken för återtagande av medel ökar, särskilt då 

medlemsstaterna försöker motivera åtagandedelar i slutet av 2018. 
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31.8.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 

till budgetutskottet 

över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Tibor Szanyi 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar budgetutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar det föreslagna beloppet på 59,5 miljarder EUR i åtaganden, 

vilket är en ökning med 1,7 % jämfört med 2017 och en ökning med 2,6 % i betalningar 

till 56,3 miljarder EUR i budgetförslaget för 2018 för rubrik 2. Parlamentet noterar dock 

att ökningen huvudsakligen beror på de lägre inkomster avsatta för särskilda ändamål 

som beräknas vara tillgängliga för EGFJ i budgetförslaget för 2018 i förhållande till 

2017 års budget, bland annat på grund av att de sista delbetalningarna från betydande 

tidigare beslut om avslutning av räkenskaperna ska göras under 2017. 

2. Europaparlamentet välkomnar att åtagandebemyndigandena för 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i princip ligger kvar på samma 

nivå som i budgeten för 2017, samtidigt som de begärda betalningsbemyndigandena 

faktiskt ökar. 

3. Europaparlamentet noterar att den viktigaste orsaken till att det inte är några större 

förändringar i budgetförslaget för 2018 jämfört med budgeten för 2017 är att 

majoriteten av utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) avser i förväg 

fastställda anslag till medlemsstaterna, som uppvisar en relativt stabil nivå vad gäller 

genomförande av stödet genom åren. 

4. Europaparlamentet konstaterar att 2017 års budget innehåller finansieringen av 

solidaritetspaketet på 500 miljoner EUR för mejerisektorn och andra boskapssektorer, 

medan nedtrappningen av stödet till denna marknadsåtgärd inte kommer att påverka 

budgeten för 2018. 
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5. Europaparlamentet betonar den stora betydelsen av att utveckla nya marknader för att 

unionsjordbruket ska kunna behålla sin konkurrenskraft och förbättra sin motståndskraft 

mot marknadskriser, såsom till exempel i fallet med Rysslandsembargot. Parlamentet 

efterlyser därför ekonomiskt stöd för marknadsutveckling. 

6. Europaparlamentet insisterar på att alla intäkter i EU-budgeten från eventuella 

inkomster avsatta för särskilda ändamål eller återbetalningar till följd av oegentligheter 

på jordbruksområdet bör bibehållas inom rubrik 2, med tanke på den osäkra situationen 

i jordbrukssektorn. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att det ryska 

embargot fortfarande gäller och har allvarliga negativa följder särskilt för frukt- och 

grönsakssektorn och mejerisektorn. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ge 

ett ändamålsenligt stöd till de sektorer som drabbats av dessa kriser och till inrättandet 

av en ny krisreserv, vars finansiering inte bygger på en mekanism för årlig 

budgetdisciplin, så att man i god tid kan reagera på krissituationer som uppstår. 

7. Europaparlamentet betonar att administrativa kostnader måste säkerställas för den 

gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt för att garantera betalningar i tid och för att 

bibehålla lämpliga nivåer av effektiv kontroll. Parlamentet insisterar på att ytterligare 

nedskärningar av den administrativa personalstyrkan kan leda till ökade förseningar och 

risker för fel, och kan äventyra genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken 

och dess mål. Parlamentet anser att det krävs ytterligare förenklingar, ett transparent och 

effektivt förvaltningssystem och minskad byråkrati inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Parlamentet betonar att nedskärningarna i budgeten för 

administrativa kostnader inte på något sätt bör leda till att den administrativa bördan 

förs över på lantbrukarna. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en enhetlig tillämpning av 

kriterierna i klausulen om aktiva jordbrukare för att säkra en enklare men mer 

tillförlitlig klassificering av dessa jordbrukare. 

9. Europaparlamentet betonar vikten av åtaganden och utgifter för landsbygdens 

utveckling och deras potential för skapandet av näringsverksamhet och arbetstillfällen, 

särskilt i perifera områden med hög arbetslöshet, och särskilt för de yngre 

generationerna. Parlamentet insisterar på att man bör behålla de initiativ som vänder sig 

till unga jordbrukare, bland annat regionalt anpassade program, som skulle ge stöd till 

innovation och det nödvändiga generationsskiftet. Parlamentet anser att stöd till 

ungdomar bör inriktas på deras nuvarande behov snarare än på att försöka få dem att 

skuldsätta sig orimligt mycket. Parlamentet framhåller sin ståndpunkt vad gäller 

ordningen för unga jordbrukare i den föreslagna omnibusförordningen, som syftar till 

möjliggöra fullt utnyttjande av ordningen för unga jordbrukare. 

10. Europaparlamentet välkomnar skolmjölks- och fruktprogrammen som en framgångsrik 

åtgärd och betonar att programmen bidrar till en sund kost för barn och att anslagen 

därför måste upprätthållas på lång sikt. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i rätt tid övervaka 

prissvängningarna för jordbruksprodukter, vilka inverkar negativt på jordbrukarnas 

inkomster, och att snabbt och effektivt vidta åtgärder när detta är nödvändigt. 
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12. Europaparlamentet betonar hur viktiga pilotprojekt har varit för jordbruket och 

landsbygdens utveckling under de senaste åren. Parlamentet begär därför fortsatt stöd 

till pågående och nya pilotprojekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra 

en efterhandsutvärdering av pilotprojektens och de förberedande åtgärdernas effektivitet 

och nytta. Parlamentet betonar att kommissionen kommer att börja begära in 

projektförslag så snart budgetförfarandet har avslutats. 

13. Europaparlamentet betonar vikten av att fastställa stödåtgärder för att stärka 

jordbrukarnas plats i försörjningskedjan och hitta metoder för att stödja 

lantbruksorganisationer. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta de ändringar som lagts fram av 

Europaparlamentet till omnibusförslaget för att modernisera och förenkla den 

gemensamma jordbrukspolitiken och säkerställa finansiering för dem i 2018 års budget 

för jordbrukare, inklusive små och medelstora familjeföretag och yngre jordbrukare. 

15. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att medel som har öronmärkts för 

forskning inom jordbrukets livsmedelssektor, särskilt från Horisont 2020-budgeten, till 

fullo förblir tillgängliga för detta ändamål i syfte att stimulera och stärka innovation och 

smarta lösningar inom jordbruket och landsbygdens utveckling, liksom de anslag som 

kommer från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) i syfte att installera snabb 

internetuppkoppling på landsbygden. Parlamentet understryker vikten av praktisk 

tillämpning av resultaten på gårdsnivå och den roll som rådgivningsverksamheten för 

lantbruket kan spela. Parlamentet noterar att integrerade ”smarta” lösningar, såsom 

smarta byar, precisionsjordbruk, digitalisering, delningsekonomi, cirkulär ekonomi och 

sociala initiativ, kan bidra till jordbruket och övergripande välstånd på landsbygden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att planera en reserv för ”smarta” strategier i 

ljuset av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och Cork 2.0-deklarationen. 

Parlamentet betonar att dessa ”smarta” lösningar bör vara förenliga med mål avseende 

miljö, klimat och biologisk mångfald, och säkerställa ett nära samarbete med relevanta 

intressenter från alla medlemsstater. Parlamentet betonar vikten av investeringar i 

precisionsjordbruk i syfte att effektivisera produktionsmetoder och minska förlusterna 

och uppmuntra och stödja initiativ som är skräddarsydda för behoven hos små 

jordbruksföretag som saknar stordriftsfördelar, så att de kan dra nytta av ny teknik. 

16. Europaparlamentet välkomnar ökningen av anslag avsedda för att bekämpa djur- och 

växtsjukdomar till 40 miljoner EUR, eftersom EU står inför betydande risker och ökade 

utbrott av sjukdomar, såsom Xylella fastidiosa, lumpy skin disease, afrikansk svinpest, 

blåtunga och fågelinfluensa. Parlamentet anser att extra anslag bör ges till Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet för genomförande av omfattande oberoende 

forskning, bland annat om effekterna av bekämpningsmedel. Parlamentet begär att 

ytterligare medel öronmärks för jordbrukare inom olivodlings- och olivoljesektorn som 

har drabbats av utbrottet av Xylella fastidiosa, för att stärka de förebyggande åtgärderna 

i Europa och omstrukturera sektorn och konsolidera den vetenskapliga forskningen om 

patogenen och dess vektorer. 

17. Europaparlamentet insisterar på att medel måste tillhandahållas för att kompensera de 

ekonomiska förluster som jordbrukarna lider som en följd av marknadskriser, sanitära 

kriser eller fytosanitära kriser, såsom Xylella fastidiosa, och upprepar att det är 
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nödvändigt att använda de tillgängliga marginalerna under rubrik 2 i kombination med 

rubrik 3 för detta ändamål. Parlamentet insisterar på att kompensation för 

utrotningsåtgärder också bör omfatta återupprättandet av jordbruksekosystemen, 

inbegripet marken, liksom etablering av en robust biologisk mångfald och genetisk 

mångfald i växtbeståndet, vilket helst även omfattar resistens mot eller tolerans av 

sjukdomar och skadedjur. Parlamentet anser att ett av målen med stödet bör vara att 

säkerställa balanserade och jordbruksekosystem och landskap präglade av biologisk 

mångfaldig, som är mindre känsliga för framtida angrepp. 

18. Europaparlamentet betonar att lagerhållningsprogram har visat sig effektiva i kristider 

och att det därför vore kontraproduktivt att minska de därför anslagna medlen i 

planeringsprocessen. 

19. Europaparlamentet konstaterar att brexit inte har någon direkt inverkan på 

budgetförslaget för 2018. Parlamentet beklagar dock att diskussionsunderlaget om 

framtiden för EU:s finanser1 visar på några kritiska scenarier för jordbruket och 

landsbygdens utveckling, delvis till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att visa ansvar vad 

gäller budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken i de pågående diskussionerna, 

samtidigt som man också beaktar eventuella avbrott i handelsflödet. Parlamentet 

betonar att det bestämt motsätter sig alla nedskärningar av jordbruksanslagen. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag om att bibehålla 

unionens finansiering av jordbruk i nästa fleråriga budgetram, med hänsyn till sektorns 

betydande kapacitet att bevara och skapa arbetstillfällen, och att omedelbart börja söka 

nya finansiella medel för unionens budget enligt förslaget från Mario Montis 

högnivågrupp. 

20. Europaparlamentet påpekar särskilt att jordbrukspolitiken är en gemensam politik och 

att alla nedskärningar av budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken skulle få 

oproportionerliga effekter eftersom de inte kan ersättas med nationella medel på grund 

av bestämmelserna om statligt stöd. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv
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4.9.2017 

YTTRANDE FRÅN FISKERIUTSKOTTET 

till budgetutskottet 

över utkastet till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Alain Cadec 

 

FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser att unionens budget för 2018 bör ha en lämplig nivå av 

betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden för att täcka den gemensamma 

fiskeripolitikens finansieringsbehov. 

2. Europaparlamentet framhåller fiskets sociala och ekonomiska betydelse för 

lokalsamhällena i havs- och öregioner. Parlamentet erkänner behovet av att upprätthålla 

tillräckliga finansiella bestämmelser för att göra det möjligt för kustfiske, icke-

industriellt och småskaligt fiske att få finansiering. 

3. Europaparlamentet betonar behovet av att prioritera projekt som är inriktade på 

skapandet av sysselsättning och på diversifiering av lokala ekonomier för att tillföra ett 

mervärde till deras fiskeriverksamhet samt på bevarandet och återhämtningen av 

fiskebestånden och de marina ekosystemen. 

4. Europaparlamentet anser att nivån på betalnings- och åtagandebemyndigandena i 

EU-budgeten bör vara tillräcklig för att förhindra betalningssvårigheter och 

nedskärningar för fiskeriverksamheten. 

5. Europaparlamentet betonar behovet av att underlätta tillgången för ungdomar till 

fiskeyrken med hjälp av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och andra 

EU-medel.  

6. Europaparlamentet insisterar på att EHFF tilldelas tillräckligt med 

betalningsbemyndiganden för att kunna investera i fiskeflottans hållbarhet, selektivitet 

och konkurrenskraft.  
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7. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna har antagit de operativa programmen 

inom EHFF, men att alla medlemsstater ännu inte har inrättat kontrollmyndigheter, 

vilket försenar utnyttjandet av medlen. 

8. Europaparlamentet påpekar behovet av att garantera tillräckligt finansiellt stöd för att 

kontrollera fiskeverksamhet ombord och i hamnar, för att säkerställa och underlätta ett 

korrekt genomförande av landningsskyldigheten. Medlemsstaterna uppmanas i detta 

sammanhang att använda de tillgängliga resurserna inom ramen för EHFF för kontroll- 

och verkställighetsåtgärder som är avgörande för att uppnå den gemensamma 

fiskeripolitikens mål. 

9. Europaparlamentet upprepar vikten av sunda och oberoende vetenskapliga utlåtanden 

för att bedöma fiskeresursernas tillstånd i syfte att fatta förvaltningsbeslut som gör det 

möjligt att uppnå maximalt hållbart uttag. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

använda medel från EHFF för insamling av vetenskapliga uppgifter, vilket är avgörande 

för att rationella och vetenskapsbaserade beslut ska kunna fattas i fiskeripolitiska frågor. 

10. Europaparlamentet beklagar att kommissionens direkta förvaltning av medel från EHFF 

till kontrollverksamhet inte har fungerat på grund av medlemsstaternas bristande vilja 

att lägga fram gemensamma projekt, trots en lägre medfinansieringsgrad för dessa. 

11. Europaparlamentet understryker Europeiska fiskerikontrollbyråns (EFCA) betydelse när 

det gäller förvaltning av fiskeflottor och övervakning av kontroller. Parlamentet begär 

att byrån får tillräcklig finansiering för sina uppdrag.  

12. Europaparlamentet anser att den gemensamma fiskeripolitikens yttre dimension kräver 

realistiska budgetprognoser för att finansiera partnerskapsavtal om hållbart fiske med 

tredjeländer. 

13. Europaparlamentet påminner om att varaktiga partnerskap med tredjeländer också syftar 

till att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. 
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11.7.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Morten Løkkegaard 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att förslaget till budget inte inkluderar några av de 

ytterligare 50 miljoner EUR som öronmärkts för Erasmus+ i revideringen av den 

fleråriga budgetramen för perioden 2018–2020. Parlamentet begär att hela beloppet på 

50 miljoner EUR görs tillgängligt under 2018 och fördelas mellan budgetposterna för 

utbildning (12 miljoner EUR) och ungdom (38 miljoner EUR) under Erasmus+, så att 

programmet kan ge full utdelning som en strategisk investering i Europas ungdomar. 

2. Europaparlamentet understryker att gemensamma europeiska utmaningar behöver en 

gemensam europeisk insats. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att stödja 

de storskaliga innovativa projekt inom utbildnings- och ungdomsområdet som 

genomförs av det europeiska civila samhällets nätverk. Parlamentet begär på nytt att en 

del av den totala finansieringen från Erasmus+ för nyckelåtgärd 2 (Samarbete för 

innovation och utbyte av god praxis) fördelas till centraliserade åtgärder. Parlamentet 

noterar dessutom behovet av att öka det operativa stödet till de europeiska nätverken i 

nyckelåtgärd 3 (Stöd till politiska reformer) för att så långt som möjligt främja och 

sprida de möjligheter som Erasmus+ erbjuder. 

3. Europaparlamentet påminner om att ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för 

ungdomar är viktiga verktyg för att ta itu med det bestående problemet med hög 

ungdomsarbetslöshet och uppmanar till fortsatta förbättringar och en betydande 

budgetökning. Parlamentet påpekar att det behövs en politik som främjar efterfrågan 

och investeringar, tillväxtstimulerande strukturreformer och samordning inom 

socialpolitiken för att stödja en god övergång för unga människor till arbetsmarknaden 

på ett hållbart sätt. 

4. Europaparlamentet uttrycker oro över att anslagen till den europeiska solidaritetskåren i 
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stor utsträckning kommer från Erasmus+ och i mindre utsträckning från andra program, 

särskilt programmet för sysselsättning och social innovation. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att uttala sig närmare om de detaljerade budgetkopplingarna mellan den 

nya kåren och volontärtjänsten och om skillnaden mellan volontärdelen och yrkesdelen, 

för att på så sätt se till att potentiella arbetstillfällen av hög kvalitet inte ersätts av 

obetalt frivilligarbete. Parlamentet välkomnar att 18,4 miljoner EUR som avsatts för 

kåren under 2018 är nya medel. Parlamentet insisterar på att finansiering av nya initiativ 

inte får sätta ytterligare press på Erasmus+-programmets resurser och att inga andra 

medel än dem som avsatts för EU:s del av volontärtjänsten får överföras från Erasmus+ 

till kåren. Parlamentet insisterar på att finansiering som är avsedd för frivilligarbete 

inom ramen för solidaritetskåren åtminstone bör motsvara den budget som tagits från 

volontärtjänsten. 

5. Europaparlamentet framhåller den ständiga underfinansieringen av programmet Ett 

Europa för medborgarna. Parlamentet beklagar minskningen på 740 000 EUR för Ett 

Europa för medborgarna i 2018 års budget jämfört med budgetplaneringen. Parlamentet 

påminner om att detta utgör ungefär 3 % av budgeten för Ett Europa för medborgarna 

och kommer att påverka programmets redan låga andel framgångsrika projekt. 

Parlamentet efterlyser ytterligare medel som ska användas som verksamhetsbidrag i 

budgeten för Ett Europa för medborgarna för 2018. 

6. Europaparlamentet efterlyser ytterligare 14 miljoner EUR till programmet Kreativa 

Europas budget för 2018 i syfte att uppfylla de europeiska medborgarnas förväntningar 

och respektive delprograms ambitioner. Parlamentet uttrycker oro över att särskilt 

delprogrammet Kultur är allvarligt underfinansierat, och därför har svårt att uppnå 

tillfredsställande resultat. Parlamentet framhåller att delprogrammet Media och 

garantiinstrumentet också skulle dra nytta av en stabil och konsekvent budgettilldelning, 

något som skulle leda till bättre resultat. 

7. Europaparlamentet välkomnar de insatser som EU-institutionerna gjort under de senaste 

åren för att råda bot på betalningseftersläpningen. Parlamentet påpekar att förseningar i 

slutförandet av kontrakt mellan de berörda organen och mottagarna samt försenade 

betalningar innebär en risk för att kommissionen inte kan genomföra programmen fullt 

ut. 

8. Europaparlamentet understryker betydelsen av insatser på kultur- och 

utbildningsområdet för en lyckad integration av flyktingar i de europeiska värdländerna 

och efterlyser därför ett mer permanent införande av integrationsprojekt för flyktingar 

som ett av målen i programmen Erasmus+ och Kreativa Europa, på grundval av det 

arbete som inleddes inom ramen för de särskilda ansökningsomgångarna 2016. 

9. Europaparlamentet understryker behovet av att ytterligare stärka den internationella 

dimensionen av Erasmus+, Kreativa Europa, Ett Europa för medborgarna och Horisont 

2020 inom ramen för utrikestjänstens budgetavsnitt, som en central faktor i 

vidareutvecklingen av modellen med direkta personkontakter i EU:s yttre kulturella 

förbindelser. 

10. Europaparlamentet välkomnar det ytterligare belopp på 4 miljoner EUR som anslagits 

för programmet Kreativa Europa för att finansiera Europaåret för kulturarvet 2018. 

Parlamentet beklagar dock avsaknaden av en fristående budgetpost enligt parlamentets 
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och rådets åtagande att göra 7 miljoner EUR för detta Europaår ”synliga i en 

budgetpost”.  

11. Europaparlamentet uppmanar EIB att överväga att till fullo utnyttja Efsis potential för 

att ge stöd till den kulturella och kreativa sektorn, och på så sätt stimulera tillväxten 

genom att fördela en större andel av Efsi-medlen till kulturella och kreativa näringar. 

Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen med eftertryck att främja samspelet 

mellan garantiinstrumentet för kultur och den kreativa sektorn och Efsi för att 

tillhandahålla skräddarsydda lån till kulturella och kreativa näringar. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över initiativ inom ramen för 

budgetposten för multimedieåtgärder för att se till att budgeten i praktiken stöder 

högkvalitativ oberoende bevakning av EU-frågor. Parlamentet upprepar sitt stöd för en 

hållbar flerårig finansiering för Euranet+. Parlamentet uttrycker sin oro över de relativt 

små beloppen för Euranet+ för 2018. Parlamentet uppmanar kommissionen att trygga en 

hållbar långsiktig lösning varigenom Euranet+ blir en integrerad del av EU:s årliga 

budget och säkerställa en finansieringsnivå som innebär att dess räckvidd och antalet 

deltagare kan utvidgas under de kommande åren. 

13. Europaparlamentet understryker värdet av pilotprojekt och förberedande åtgärder i 

utformningen av EU:s framtida politiska initiativ. Parlamentet påpekar framgången för 

den förberedande åtgärden Ny skildring av Europa, som faktiskt har uppmuntrat till 

debatt och nytänkande bland ungdomar om EU:s utmaningar. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att bedöma hur initiativet skulle kunna fortsätta inom ramen för 

ungdomsdelen inom Erasmus+. Parlamentet anser att en långsiktig fortsättning av 

initiativet bäst skulle kunna säkerställas genom inrättandet av en rättslig grund och 

tillhandahållandet av särskild finansiering genom nya medel. 

14. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av budgetposten för särskilda årliga 

evenemang i Europeiska unionens budget för budgetåret 2018, vilken kommer att göra 

det möjligt att utveckla en känsla av europeisk tillhörighet bland medborgarna. 

Parlamentet konstaterar att tillämpningsområdet för särskilda årliga evenemang på ett 

tydligt sätt måste bidra till ett mervärde för de europeiska medborgarna i alla EU:s 

medlemsstater. 

15. Europaparlamentet betonar vikten av att skapa de bästa villkoren för att säkerställa att 

medborgarna kan förstå och delta i unionens funktion, politik och processer. I detta 

avseende betonar parlamentet nödvändigheten av att Europeiska unionen förbättrar sin 

kommunikationspolicy. 

16. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med statistiska undersökningar och 

tillgång till jämförbara uppgifter, så att det blir möjligt att effektivt övervaka och 

analysera de kulturella och ekonomiska effekterna och samhällseffekterna av kultur- 

och utbildningspolitiken. I detta sammanhang betonar parlamentet behovet av att anslå 

tillräckliga medel för detta syfte. 

17. Europaparlamentet understryker att för att ta itu med de kroniskt bristande 

framgångarna för vissa EU-program, orsakade av underfinansiering, och för att 

tillhandahålla en kontracyklisk funktion i EU-budgeten, måste ett system med verkliga 

och fortlöpande egna medel inrättas inför den fleråriga budgetramen efter 2020. 
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5.9.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Petr Ježek 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet tar del av budgetförslaget för 2018. Parlamentet beklagar 

minskningen av både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i rubrik 

III jämfört med 2017. Parlamentet understryker att dessa minskningar inte kan 

motiveras av förseningar i genomförandet av de överenskomna åtgärderna. Parlamentet 

välkomnar förstärkningen av rubrik III med ytterligare 817,1 miljoner EUR utöver taket 

med hjälp av mekanismen för flexibilitet. Parlamentet framhåller att den föreslagna 

utgiftsnivån kommer att vara otillräcklig för att täcka unionens behov på området för 

migration och säkerhet.  

2. Europaparlamentet anser att den stora budgetminskningen (49,7 % i 

betalningsbemyndiganden) för asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) 

undergräver betydelsen och den akuta karaktären av Amifs politiska mål. Parlamentet 

bestrider de grunder som kommissionen för fram i budgetförslaget för 2018 för den 

föreslagna minskningen av medlen till Amif. Parlamentet välkomnar kommissionens 

förslag att stärka de operativa verksamheterna, inklusive nödvändiga budgetanslag för 

ett förbättrat samarbete om återvändande och återtagande med tredjeländer. Parlamentet 

är bekymrat över att behoven när det gäller mottagande, omsorg och integrering av 

asylsökande kan ha underskattats av kommissionen. Parlamentet betonar att säkerheten 

för dem som söker skydd i unionen inte får påverkas negativt av budgetnedskärningar. 

3. Parlamentet anser att i avsaknad av en överenskommelse om en översyn av 

Dublinförordningen1, bör omplaceringar fortsätta att genomföras efter september 2017, 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer 



 

PE610.722v02-00 96/110 RR\1136723SV.docx 

SV 

och menar att detta är nödvändigt för en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet mellan 

medlemsstaterna. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ändringsskrivelse så 

snart de rättsliga grunderna för den europeiska migrationsagendan, framför allt 

reformen av Dublinsystemet, systemet för in- och utresa, EU-system för reseuppgifter 

och resetillstånd och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), har antagits, med 

full hänsyn till deras ekonomiska konsekvenser, för att säkerställa en lämplig och snabb 

finansiering för en effektiv europeisk asyl- och migrationspolitik. 

5. Europaparlamentet påminner om att en rättvis och transparent fördelning av medlen 

mellan de olika målen för Amif var en prioritering för Europaparlamentet under de 

förhandlingar som ledde till antagandet av den fonden. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att öka antalet budgetposter inom Amif i enlighet med detta, i syfte att 

främja ökad begriplighet och transparens om hur de medel som tilldelas de olika målen 

och därmed dessa budgetposter kommer att användas. Parlamentet uppmanar särskilt 

kommissionen att separera utgifterna för förbättring av rättvisa återvändandestrategier 

från utgifterna för laglig migration, och att främja en effektiv integrering av 

tredjelandsmedborgare i alla framtida budgetförslag, enligt förslaget i yttrandet från 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor avseende 

budgetarna för 2015 och 2016. 

6. Europaparlamentet upprepar vikten av att tillhandahålla riktad finansiering för att 

hantera de bakomliggande orsakerna till migrations- och flyktingkrisen. I detta syfte 

betonar parlamentet att unionens budget bör finansiera åtgärder i migranternas 

ursprungsländer samt i de länder som tar emot flyktingar, däribland, men inte begränsat 

till, åtgärder med anknytning till fattigdom, arbetslöshet, utbildning och ekonomiska 

möjligheter samt instabilitet, konflikter och klimatförändringar. 

7. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som det civila samhällets organisationer 

spelar i samband med insatserna för att rädda livet på migranter och asylsökande vid de 

yttre gränserna samt för att skydda, främja och respektera deras rättigheter. Parlamentet 

vill se ett ökat ekonomiskt stöd för att stärka det civila samhällets verksamhet. 

8. Europaparlamentet beklagar den betydande minskningen av budgeten för Fonden för 

inre säkerhet (ISF) (35,6 % i betalningsbemyndiganden). Parlamentet betonar att med 

hänsyn till det fortsatta hotet mot säkerheten i unionen bör finansieringen från fonden 

vara tillräcklig för att hjälpa medlemsstaterna att hantera hot mot den inre säkerheten, 

i synnerhet gränsöverskridande och allvarlig brottslighet, terrorism och it-brottslighet. 

Parlamentet framhåller behovet av att i tillräcklig utsträckning finansiera insatser för att 

förbättra informationsutbytet och bekämpa it-brottslighet.  

9. Europaparlamentet välkomnar finansieringen av instrumenten för krisstöd inom ramen 

för Amif (EMAS) och för humanitärt krisstöd inom unionen (ESI) till ett belopp på 

50 miljoner EUR respektive 200 miljoner EUR.  

                                                                                                                                                         
för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31). 
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10. Europaparlamentet noterar den föreslagna ökningen i budgetförslaget för 2018 för 

utgifterna och tjänsteförteckningarna för alla byråer inom området för rättsliga och 

inrikes frågor som klassificeras som byråer med ”nya uppgifter”. Parlamentet beklagar 

emellertid att de ökningar som föreslås är lägre än vad som begärts av de flesta 

byråerna. Parlamentet betonar vikten av att öka personalen för eu-LISA, Eurojust, 

Cepol och Europol. Parlamentet begär en ökning av budgeten för Eurojust på grund av 

de ökade kraven när det gäller det rättsliga samarbetet inom unionen, särskilt mot 

bakgrund av inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet. Parlamentet begär dessutom 

ytterligare finansiella medel till Europol med anledning av dess ökade arbetsbörda, utan 

att detta inverkar på budgetanslagen till andra organ på området för rättsliga och inrikes 

frågor. Parlamentet understryker att de ytterligare finansiella resurserna för Europol och 

Eurojust bör användas till finansieringen av gemensamma utredningsgrupper. 

Parlamentet välkomnar budgetökningen för Europeiska datatillsynsmannen med 

avseende på tillämpningen av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen1. Parlamentet 

begär ytterligare mänskliga resurser till Easo för att stödja utökningen av dess mandat 

i syfte att omvandla Easo till en fullt utvecklad byrå som kan tillhandahålla nödvändigt 

operativt och tekniskt stöd till medlemsstaterna. Parlamentet begär att ytterligare medel 

anslås till Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Parlamentet beklagar 

att byråns mandat ännu begränsar dess roll som stöd för de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet betonar att byrån för grundläggande rättigheter bör ha möjlighet att på eget 

initiativ avge yttranden över lagstiftningsförslag och att dess ansvarsområde bör utökas 

till att omfatta alla typer av rättigheter som skyddas enligt Europeiska unionens stadga 

för grundläggande rättigheter, t.ex. frågor rörande polissamarbete och rättsligt 

samarbete. 

11. Europaparlamentet påpekar att kommissionens förslag för tredje året i rad inte lämnar 

någon marginal under taket för rubrik III, vilket visar att storleken på den minsta 

rubriken i den fleråriga budgetramen inte längre motsvarar verkligheten, vilket 

Europaparlamentet påpekade i samband med halvtidsrevideringen. 

12. Europaparlamentet konstaterar att Eurojust just nu står inför en betydande ökning av 

arbetsbelastningen, mer komplexa fall och en ökning av antalet fall med 100 % under de 

senaste fem åren. Parlamentet beklagar därför minskningen av driftsanslagen till 

Eurojust och av dess personalstyrka. Parlamentet understryker att Eurojust måste ges 

tillräcklig finansiering för att effektivt kunna fullgöra sin centrala roll i främjandet av 

rättsligt samarbete i brottmål. Parlamentet efterlyser en ökning av anslagen till de 

gemensamma utredningsgrupperna på grund av den betydande ökningen av 

gränsöverskridande brott liksom åtgärder för att förenkla användningen av dessa medel 

och göra den mer flexibel. 

13. Europaparlamentet begär mer medel för att bekämpa radikalisering som leder till 

våldsam extremism inom unionen. Parlamentet anser att detta kan åstadkommas genom 

att man främjar integration och bekämpar diskriminering, rasism och 

främlingsfientlighet. 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 

av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). 
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13.7.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KONSTITUTIONELLA FRÅGOR 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Danuta Maria Hübner 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag till minskning av anslagen i rubrik 3 

med 18,9 % i fråga om åtagandebemyndiganden och 21,7 % i fråga om 

betalningsbemyndiganden, jämfört med 2017 års budget, vilket fortfarande ligger 

knappt ovanför det belopp som ursprungligen hade planerats för detta år. Parlamentet 

konstaterar att kommissionen inte lämnat några marginaler under rubrik 3 och föreslår 

att flexibilitetsmekanismen utnyttjas för ett belopp på 817,1 miljoner EUR för att man 

ska bibehålla en tillräcklig finansieringsnivå på migrations- och säkerhetsområdet under 

2018. 

2. Europaparlamentet välkomnar särskilt den föreslagna ökningen på 4,2 % av 

åtagandebemyndigandena och 8,6 % av betalningsbemyndigandena för programmet 

Europa för medborgarna, och ökningen på 1,2 % av åtagandebemyndigandena för 

programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, jämfört med 2017 års budget, 

eftersom dessa program bidrar till att öka medborgarnas deltagande i unionens politik 

överlag och utövandet av de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet. 

Parlamentet åtar sig i detta sammanhang att, tillsammans med kommissionen, stärka den 

strukturella dialogen mellan EU-institutionerna och organisationer som företräder det 

civila samhället i Europa. 

3. Europaparlamentet noterar en minskning med 100 000 EUR i åtagandebemyndiganden 

för det europeiska medborgarinitiativet (ECI), och betonar behovet av att säkerställa 

tillräckliga medel för att främja tillämpningen av detta instrument, som är ett värdefullt 

redskap för deltagardemokrati. 

4. Europaparlamentet noterar ökningen av anslagen för kommunikationsåtgärder med 

0,2 % i fråga om åtagandebemyndiganden och 2,1 % i fråga om 
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betalningsbemyndiganden, och beklagar att ökningen inte är större, särskilt med tanke 

på betydelsen av år 2018 för kommunikationen med medborgarna inför valet till 

Europaparlamentet 2019 och sambandet mellan denna finansiering och säkerställandet 

av en bred offentlig debatt och medborgarnas och de nationella parlamentens deltagande 

i diskussionen om Europas framtid, som svar på kommissionens vitbok som lades fram 

tidigare i år. 

5. Europaparlamentet uppmanar sitt presidium och kommissionen att i tillräcklig grad öka 

resurserna för parlamentets öppenhetsenhet och det gemensamma öppenhetsregistrets 

sekretariat. 

6. Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortlöpande använder medel från 

befintliga budgetposter för att finansiera nya fonder, som ligger utanför EU:s budget 

och därför inte omfattas av den parlamentariska granskningen. 

7. Europaparlamentet betonar behovet av en enhetlig budgetstrategi för tillhandahållandet 

av information om betydelsen av valet till Europaparlamentet. Parlamentet efterlyser 

därför en kampanj för att informera medborgarna om Europaparlamentets roll som den 

institution som direkt företräder dem på europeisk nivå, om deras rösträtt och om den 

europeiska dimensionen av deras röst och sambandet mellan deras röst och valet av 

kommissionens ordförande. 
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27.9.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH 
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Barbara Matera 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Jämställdhet är en av de grundläggande värderingar som Europeiska unionen bygger på 

och främjar. 

B. Europaparlamentet har vid flera tillfällen begärt tillräcklig finansiering och högsta 

möjliga profil för Daphneprogrammet, som är ett av de specifika målen för programmet 

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för att skydda kvinnor och flickor mot våld. 

C. Ett av huvudsyftena med förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2018 är strategiska investeringar och hållbar tillväxt i syfte att främja 

ekonomisk sammanhållning och skapa arbetstillfällen, i synnerhet för ungdomar. I detta 

sammanhang är det viktigt att också fokusera på att öka kvinnors potential i alla 

sektorer av ekonomin, även i den digitaliserade ekonomin och inom informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik 

(STEM). Ett särskilt fokus på jämställdhet inom dessa områden innebär att det är 

nödvändigt att ta itu med den betydande klyftan mellan könen och den 

unionsomfattande bristen på kompetens inom IKT- och STEM-sektorerna.  

D. Tillträde till offentliga tjänster är av största vikt för kvinnors ekonomiska oberoende och 

egenmakt, och de offentliga tjänsterna utgör fortfarande en viktig sysselsättningssektor 

för kvinnor. 

1. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att jämställdhetsbudgetering ska användas 

inom ramen för budgetförfarandet och att budgetutgifter ska användas som ett effektivt 

instrument för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Parlamentet påminner 

om att jämställdhetsbudgetering är en metod som måste tillämpas för alla unionens 
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budgetposter och inte bara för de program där följderna för jämställdhetsaspekten 

verkar mest relevanta. 

2. Europaparlamentet rekommenderar att en budgetplan utarbetas för att genomföra 

jämställdhetsintegrering i unionens institutioner. Parlamentet påminner om att 

jämställdhetsintegrering är en rättslig skyldighet som direkt följer av fördragen. 

3. Europaparlamentet betonar behovet av att öka resurserna för det specifika målet Daphne 

i linje med anslagen för den föregående programperioden och att, med avseende på 

förberedelserna inför nästa fleråriga budgetram, ha en separat budgetpost för detta 

särskilda mål, eftersom jämställdhetsmål alltför ofta integreras med andra politiska mål 

som omfattas av samma budgetpost. 

4. Europaparlamentet betonar behovet av finansiering för att särskilt stödja de mest utsatta 

kvinnorna och flickorna i vårt samhälle, särskilt kvinnor med funktionsnedsättning, 

flyktingar och offer för människohandel och övergrepp. 

5. Europaparlamentet efterlyser anslag till stöd för kvinnligt företagande och för att 

säkerställa och främja kvinnors tillgång till lån och finansiering av eget kapital genom 

EU-program och EU-fonder, t.ex. Cosme, Horisont 2020 och Europeiska socialfonden. 

6. Europaparlamentet välkomnar den planerade ökningen av medlen till 

ungdomssysselsättningsinitiativet. Parlamentet kräver att lika deltagande av flickor och 

unga kvinnor säkerställs i samband med åtgärder som omfattas av detta initiativ och att 

särskild uppmärksamhet ägnas åt högkvalitativa utbildningsmöjligheter och 

sysselsättning för dem, inklusive i den digitaliserade ekonomin och inom IKT- och 

STEM-sektorerna. 

7. Europaparlamentet noterar den lilla ökning av budgetanslagen som föreslås för 

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). Parlamentet betonar att ett eventuellt 

framtida europeiskt observatorium om kvinnomord och våld mot kvinnor bör inrättas 

inom ramen för EIGE, så att dess expertis och tillgängliga resurser kan användas 

effektivt och största möjliga synergieffekt uppnås. Parlamentet kräver att institutets 

budget och tjänsteförteckning förstärks så att det kan utföra dessa nya uppgifter. 

8. Europaparlamentet beklagar att Europeiska fonden för strategiska investeringar inte 

innefattar ett jämställdhetsperspektiv och betonar att en framgångsrik 

återhämtningsprocess inte är möjlig så länge man inte tar itu med krisens inverkan på 

kvinnor. 
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