
 

AM\1147928SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

8.3.2018 A8-0048/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-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 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Den fleråriga budgetramen för 

2014–2020 visade sig snabbt vara 

otillräcklig för att uppfylla de faktiska 

behoven och leva upp till de politiska 

ambitionerna, eftersom den redan från 

början tvingades hantera en rad kriser 

och nya utmaningar avseende 
investeringar, social utestängning, 

migration och flyktingar, 

ungdomssysselsättning, säkerhet, jordbruk, 

miljö och klimatförändringar, som inte 

hade förutsetts vid tidpunkten för dess 

antagande. Den nuvarande fleråriga 

budgetramen hade därför redan efter 

endast två års genomförande närmat sig 

bristningsgränsen, eftersom tillgängliga 

marginaler var uttömda, 

flexibilitetsbestämmelser och särskilda 

instrument hade utnyttjats i stor 

utsträckning, befintliga strategier och 

program hade satts under press eller till 

och med minskats och mekanismer hade 

inrättats utanför budgeten som ett sätt att 

kompensera för den otillräckliga nivån på 

och flexibiliteten i EU:s budget.  

B.  Den fleråriga budgetramen för 

2014–2020 och EU:s budgetpolitik visade 

sig vara ineffektiva för att uppfylla de 

faktiska behoven inom områdena 

investeringar, social utestängning, 

migration och flyktingar, 

ungdomssysselsättning, säkerhet, jordbruk 

och miljö. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att 

nästa fleråriga budgetram utgör en 

möjlighet för unionen att visa att vi står 

enade och kan hantera den politiska 

utvecklingen såsom brexit, uppkomsten av 

populistiska och nationalistiska rörelser 

och förändringarna i det globala 

ledarskapet. Parlamentet understryker att 

splittring och inåtvändhet inte är ett svar 

på globala frågor och medborgarnas oro.  

Parlamentet anser att förhandlingarna 

om brexit, framför allt, visar att 

fördelarna med att vara medlem av 

unionen i hög grad uppväger kostnaderna 

för bidraget till dess budget.  Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang till full 

respekt för tidigare ingångna åtaganden, 

som i fallet med långfredagsavtalet när 

det gäller rättsstaten och demokratin. 

7. Europaparlamentet avvisar och 

beklagar alla försök att utnyttja Förenade 

kungarikets utträde ur EU (brexit) för att 

stärka inkomstsidan i budgeten, vilket 

slutligen kommer att leda till ytterligare 

företagsbeskattning och hårdare 

skattetryck på medborgarna. 

Or. en 



 

AM\1147928SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2018 A8-0048/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

för ENF-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 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet upprepar sin 

oro över finansieringen från EU-

budgeten och dess roll för att ge konkreta 

svar på medborgarnas behov och på de 

ökande svårigheter som de står inför, 

såsom arbetslöshet, recession, fattigdom, 

migrationskrisen och säkerhetshoten. 

Parlamentet understryker att man 

ordentligt måste utvärdera vilka medel 

som bättre skulle kunna förvaltas på 

nationell nivå i syfte att garantera att 

subsidiaritetsprincipen respekteras till 

fullo.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

för ENF-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 116a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  116a. Europaparlamentet efterlyser en 

kraftig och konkret minskning av EU:s 

administrativa utgifter för att ta hänsyn 

till de ekonomiska begränsningarna i 

flera medlemsstater.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

för ENF-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 117 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

117. Europaparlamentet välkomnar 

initiativ från institutionerna, organen och 

byråerna för att ytterligare öka 

effektiviteten genom förstärkt 

administrativt samarbete och 

sammanslagning av vissa funktioner, 

vilket också genererar besparingar för 

unionens budget. Parlamentet 

understryker att vissa byråer kan göra 

ytterligare effektivitetsvinster, särskilt 

genom ökat samarbete mellan byråer med 

liknande uppgifter, t.ex. när det gäller 

tillsynen av finansmarknaden och byråer 

med flera kontor. Parlamentet efterlyser 

mer allmänt en grundlig bedömning av 

möjligheterna att gruppera byråerna i 

förhållande till den strategiska karaktären 

för deras uppdrag samt deras resultat i 

syfte att skapa synergier mellan byråerna, 

t.ex. när det gäller Europeiska 

bankmyndigheten och Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten 

i Paris. 

117. Europaparlamentet efterlyser en 

fullständig översyn av de europeiska 

byråernas roll, och ifrågasätter huruvida 

deras uppgifter och mål inte skulle kunna 

utföras bättre av befintliga 

generaldirektorat vid Europeiska 

kommissionen eller av medlemsstaterna i 

syfte att undvika en dubblering av roller 

och kostnader samt även för att förbättra 

transparensen. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-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 119 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

119. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå en mekanism 

som innebär att de medlemsstater som inte 

respekterar de värden som fastställs i 

artikel 2 i fördraget om Europeiska 

unionen (EU-fördraget) kan bli föremål 

för ekonomiska konsekvenser. 

Parlamentet vill dock påpeka att de 

slutliga mottagarna av unionens budget 

inte på något sätt kan påverkas av 

överträdelser av regler som de inte är 

ansvariga för. Parlamentet är därför 

övertygat om att unionens budget inte är 

rätt instrument för att hantera bristande 

iakttagande av artikel 2 i EU-fördraget, 

och att eventuella ekonomiska 

konsekvenser bör bäras av den berörda 

medlemsstaten oberoende av 

budgetgenomförandet. 

119. Europaparlamentet avvisar och 

fördömer alla försök att tillämpa politiska 

eller ekonomiska villkor i samband med 

EU-medel. Parlamentet fördömer detta 

initiativ som ytterligare ett angrepp mot de 

europeiska nationerna och deras frihet 

och oberoende. 

Or. en 

 

 


