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8.3.2018 A8-0048/58 

Ändringsförslag  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-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 

Beaktandeled 11a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av kommissionens 

meddelande av den 24 oktober 2017 ”Ett 

starkare och förnyat strategiskt 

partnerskap med EU: s yttersta 

randområden” (COM(2017)0623), 

  

Or. en 



 

AM\1148022SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2018 A8-0048/59 

Ändringsförslag  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-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 A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Den gällande fleråriga budgetramen 

antogs 2013 och innebar för första gången 

en minskning i reala termer av både 

åtagande- och betalningsbemyndigandena 

jämfört med föregående programperiod 

trots EU:s utökade befogenheter och 

ambitioner, som fastställs i 

Lissabonfördraget och i Europa 2020-

strategin. Den uppvisade också en stor 

skillnad mellan nivån på 

åtagandebemyndigandena och 

betalningsbemyndigandena, vilket bidrog 

till en eftersläpning av obetalda räkningar 

under den fleråriga budgetramens två första 

år. Det sena antagandet av den fleråriga 

budgetramen och motsvarande rättsliga 

grunder bidrog till förseningar i 

genomförandet, vilkas effekter fortfarande 

är kännbara och kan leda till en 

ackumulering av betalningskrav mot slutet 

av den nuvarande fleråriga budgetramen, 

vilket kan få följdverkningar i nästa 

fleråriga budgetram. Efter påtryckningar 

från parlamentet inkluderades nya 

bestämmelser i den fleråriga budgetramen 

för att dess övergripande tak skulle kunna 

utnyttjas i största möjliga utsträckning och 

för att flexibilitetsmekanismer skulle kunna 

A. Den gällande fleråriga budgetramen 

antogs 2013 och innebar för första gången 

en minskning i reala termer av både 

åtagande- och betalningsbemyndigandena 

jämfört med föregående programperiod, 

vilket underminerar idén om att prioritera 

den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen eller varje idé om 

solidaritet inom EU. Den uppvisade också 

en stor skillnad mellan nivån på 

åtagandebemyndigandena och 

betalningsbemyndigandena, vilket bidrog 

till en eftersläpning av obetalda räkningar 

under den fleråriga budgetramens två första 

år. Det sena antagandet av den fleråriga 

budgetramen och motsvarande rättsliga 

grunder bidrog till förseningar i 

genomförandet, vilkas effekter fortfarande 

är kännbara och kan leda till en 

ackumulering av betalningskrav mot slutet 

av den nuvarande fleråriga budgetramen, 

vilket kan få följdverkningar i nästa 

fleråriga budgetram. Efter påtryckningar 

från parlamentet inkluderades nya 

bestämmelser i den fleråriga budgetramen 

för att dess övergripande tak skulle kunna 

utnyttjas i största möjliga utsträckning och 

för att flexibilitetsmekanismer skulle kunna 
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införas. införas. 

Or. en 

 

 


