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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet kräver i detta 

avseende att en särskild reserv inrättas på 

inkomstsidan i EU:s budget, som 

successivt ska fyllas på av alla typer av 

oförutsedda övriga inkomster. Parlamentet 

anser att denna reserv bör utnyttjas för att 

täcka ytterligare betalningsbehov, särskilt 

sådana som är kopplade till utnyttjandet 

av den samlade marginalen för åtaganden 

eller de särskilda instrumenten inom den 

fleråriga budgetramen. 

49. Europaparlamentet kräver i detta 

avseende att en särskild reserv inrättas i 

EU:s budget, som successivt ska fyllas på 

av alla typer av oförutsedda övriga 

inkomster och vederbörligen föras över 

för att tillhandahålla ytterligare 

utgiftsmöjligheter när det uppstår behov. 

Parlamentet anser att denna reserv bör 

öronmärkas för de särskilda instrumenten 

inom den fleråriga budgetramen och bör 

tillhandahålla ytterligare förstärkning, 

både när det gäller åtaganden och 

betalningar, till följd av ett beslut från 

budgetmyndigheten. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Ändringsförslag  5 

José Manuel Fernandes 

för PPE-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 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansieringsinstrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet noterar ett eventuellt förslag, 

vilket skulle kräva en ingående diskussion, 

för en gemensam fond som skulle omfatta 

de finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt. Parlamentet anser att 

man måste tillhandahålla en tydlig struktur 

för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser och 

att de berörda finansieringsinstrumenten 

fortsatt bör budgeteras som separata 

budgetposter för att ge investeringsklarhet. 

Dock understryker parlamentet att en sådan 

harmonisering av reglerna inte får påverka 

de finansieringsinstrument som förvaltas 

av medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken eller inom yttre 

åtgärder. 

69. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansieringsinstrument i 

nästa fleråriga budgetram i syfte att skapa 

synergier mellan de olika instrumenten 

och se till att deras tillämpning blir så 

effektiv som möjligt. Parlamentet noterar 

ett eventuellt förslag, vilket skulle kräva en 

ingående diskussion, för en gemensam 

fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt. Parlamentet anser att 

man måste tillhandahålla en tydlig struktur 

för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser och 

att de berörda finansieringsinstrumenten 

fortsatt bör budgeteras som separata 

budgetposter för att ge investeringsklarhet. 

Dock understryker parlamentet att en sådan 

harmonisering av reglerna inte får påverka 

de finansieringsinstrument som förvaltas 

av medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken eller inom yttre 

åtgärder. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 
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Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 105 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

105. Europaparlamentet betonar att 

anslagen till yttre åtgärder avsevärt måste 

ökas för att unionen ska kunna leva upp till 

sin roll inom ramen för sin globala strategi 

och sin utvidgnings-, grannskaps- och 

utvecklingspolitik och vidta åtgärder i 

nödsituationer. Parlamentet förväntar sig 

att nästa fleråriga budgetram kommer att 

avspegla de extremt stora behoven i de 

södra och östra grannländerna som brottas 

med konflikter, liksom följderna av de 

utmaningar som skapas av migration och 

flyktingar.  Parlamentet kräver att större 

anslag avsätts för att hantera det växande 

behovet av humanitärt bistånd till följd av 

naturkatastrofer och katastrofer orsakade 

av människan, för att därmed undvika ett 

glapp mellan åtaganden och betalningar. 

Parlamentet anser att unionen måste öka 

finansieringen till FN:s hjälporganisation 

för Palestinaflyktingar (UNRWA). 

105. Europaparlamentet betonar att 

anslagen till yttre åtgärder avsevärt måste 

ökas för att unionen ska kunna leva upp till 

sin roll inom ramen för sin globala strategi 

och sin utvidgnings-, grannskaps- och 

utvecklingspolitik och vidta åtgärder i 

nödsituationer. Parlamentet förväntar sig 

att nästa fleråriga budgetram kommer att 

avspegla de extremt stora behoven i de 

södra och östra grannländerna som brottas 

med konflikter, liksom följderna av de 

utmaningar som skapas av migration och 

flyktingar. Parlamentet kräver att större 

anslag avsätts för att hantera det växande 

behovet av humanitärt bistånd till följd av 

naturkatastrofer och katastrofer orsakade 

av människan, för att därmed undvika ett 

glapp mellan åtaganden och betalningar. 

Parlamentet anser att unionen måste öka 

finansieringen till FN:s hjälporganisation 

för Palestinaflyktingar (UNRWA). 

Parlamentet betonar dessutom behovet av 

ytterligare medel för att finansiera en 

investeringsplan för Afrika, i syfte att 

främja tillväxt för alla och hållbar 

utveckling, och på så vis ta itu med några 

av grundorsakerna till irreguljär 

migration. 

Or. en 


