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Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet bekräftar 

principen att ytterligare politiska 

prioriteringar måste kompletteras med 

ytterligare finansiella resurser, oavsett om 

de uppkommer vid tidpunkten för 

antagandet av en ny flerårig budgetram 

eller under dess genomförande, och 

understryker att finansieringen av nya 

behov inte får äventyra befintliga åtgärder 

och program. Parlamentet förväntar sig 

vidare att tillräckligt flexibla bestämmelser 

kommer att införas så att man kan hantera 

oförutsedda händelser som kan uppkomma 

under den fleråriga budgetramens löptid. 

13. Europaparlamentet understryker att 

finansieringen av nya behov bör ske via 

en översyn av finansieringen av dessa 

program, som inte kan erbjuda ett verkligt 

mervärde. Parlamentet förväntar sig vidare 

att tillräckligt flexibla bestämmelser 

kommer att införas så att man kan hantera 

oförutsedda händelser som kan uppkomma 

under den fleråriga budgetramens löptid. 

Or. en 
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Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 82 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

82. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom sektorn för hållbara 

transporter. Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden och öar. Därför bör nästa 

fleråriga budgetram tillhandahålla 

tillräcklig finansiering för projekt som 

särskilt bidrar till genomförandet av TEN-

T-stomnätet och dess korridorer, vilka bör 

förlängas ytterligare. Parlamentet 

påminner om de mål som COP 21 har 

fastställt för transporter för att bekämpa 

klimatförändringen, och uppmuntrar 

medlemsstaterna att investera i smart, 

hållbar och integrerad kollektivtrafik. 

82. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom sektorn för hållbara 

transporter. Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden och öar. Parlamentet uppmanar 

således kommissionen att se över 

finansieringen av ekonomiskt tveksamma 

projekt som också är negativa från 

folkhälsosynpunkt, såsom 

höghastighetslinjen mellan Turin och 

Lyon. Parlamentet påminner om de mål 

som COP 21 har fastställt för transporter 

för att bekämpa klimatförändringen, och 

uppmuntrar medlemsstaterna att investera i 

smart, hållbar och integrerad 

kollektivtrafik. 

Or. en 
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budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 116 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

116. Europaparlamentet anser att en 

stark, effektiv och högkvalitativ offentlig 

förvaltning är nödvändig för att genomföra 

unionens politik, återskapa förtroendet och 

förstärka dialogen med organisationerna i 

det civila samhället och medborgarna på 

alla nivåer. I detta sammanhang 

understryker parlamentet rollen för de 

institutioner som består av demokratiskt 

valda ledamöter. Parlamentet påminner om 

att EU:s institutioner, organ och byråer 

enligt revisionsrätten har genomfört en 

personalminskning på 5 % i sina 

tjänsteförteckningar. Parlamentet anser att 

de inte bör bli föremål för ytterligare 

generella nedskärningar av detta slag. 

Parlamentet uttrycker sitt starka motstånd 

mot en upprepning av den så kallade 

omplaceringspoolen för byråerna. 

116. Europaparlamentet anser att en 

stark, effektiv och högkvalitativ offentlig 

förvaltning är nödvändig för att genomföra 

unionens politik, återskapa förtroendet och 

förstärka dialogen med organisationerna i 

det civila samhället och medborgarna på 

alla nivåer. I detta sammanhang 

understryker parlamentet rollen för de 

institutioner som består av demokratiskt 

valda ledamöter. Parlamentet påminner om 

att EU:s institutioner, organ och byråer 

enligt revisionsrätten har genomfört en 

personalminskning på 5 % i sina 

tjänsteförteckningar. Parlamentet anser att 

ytterligare nedskärningar är möjliga om 

man gör en bedömning av de faktiska 

behoven och slår samman gemensamma 

funktioner, där så är möjligt. Parlamentet 

efterlyser en omfattande översyn av 

EU:s administrativa utgifter för att 

åstadkomma en verklig minskning av 

utgifterna. 

Or. en 

 

 


