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7.3.2018 A8-0048/144 

Ändringsförslag  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet antar 

samtidigt en separat resolution för att 

redogöra för sin ståndpunkt om reformen 

av systemet för EU:s egna medel, i 

enlighet med rekommendationerna från 

högnivågruppen för egna medel. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ta vederbörlig hänsyn till parlamentets 

ståndpunkt vid utarbetandet av 

lagstiftningsförslagen om EU:s egna 

medel, vilka bör vara ambitiösa när det 

gäller tillämpningsområdet och läggas 

fram tillsammans med förslagen om den 

fleråriga budgetramen. Parlamentet 

betonar att både inkomst- och utgiftssidan 

i nästa fleråriga budgetram kommer att 

behandlas som ett enda paket under de 

kommande förhandlingarna, och att 

ingen överenskommelse kan nås om den 

fleråriga budgetramen utan att 

motsvarande framsteg gjorts i fråga om de 

egna medlen. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Ändringsförslag  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet är övertygat om 

att nästa fleråriga budgetram bör bygga på 

unionens väletablerade politik och 

prioriteringar som syftar till att främja fred, 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet mellan könen, 

stimulera välfärd, långsiktig och hållbar 

ekonomisk tillväxt och forskning och 

innovation, skapa högkvalitativ 

sysselsättning som leder till anständiga 

arbetstillfällen, bekämpa 

klimatförändringarna, och främja 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning samt solidaritet mellan 

medlemsstaterna och medborgarna. 

Parlamentet anser att dessa pelare är en 

förutsättning för en väl fungerande inre 

marknad och för den ekonomiska och 

monetära unionen samt för att stärka 

Europas ställning i världen. Parlamentet 

anser att de är mer relevanta än någonsin 

för Europas framtida strävanden. 

4. Europaparlamentet är övertygat om 

att nästa fleråriga budgetram bör bygga på 

unionens väletablerade politik och 

prioriteringar som syftar till att främja fred, 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet mellan könen, 

stimulera välfärd, långsiktig och hållbar 

ekonomisk tillväxt och forskning och 

innovation, skapa högkvalitativ 

sysselsättning som leder till anständiga 

arbetstillfällen, bekämpa 

klimatförändringarna, och främja 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning samt solidaritet mellan 

medlemsstaterna och medborgarna. 

Parlamentet anser att insatserna hittills för 

att bygga upp den inre marknaden och den 

ekonomiska och monetära unionen har 

visat sig stå i strid med dessa pelare, vilket 

leder till en försämring av unionens och 

dess medlemsstaters ställning i världen. 

Parlamentet anser att dessa pelare är 

viktiga indikatorer för skillnaderna inom 

unionen. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Ändringsförslag  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram bör göra det möjligt 

för unionen att finna lösningar på och gå 

starkare ur årtiondets kriser, det vill säga 

den ekonomiska och finansiella nedgången, 

ungdomsarbetslösheten, den ihållande 

fattigdomen och social utestängningen, 

migrations- och flyktingkrisen, 

klimatförändringar och naturkatastrofer, 

miljöförstöring, förlust av biologisk 

mångfald, terrorism och instabilitet, för att 

bara nämna ett fåtal. Parlamentet 

understryker att dessa globala 

gränsöverskridande utmaningar med 

inhemska konsekvenser visar på det 

ömsesidiga beroendet mellan våra 

ekonomier och samhällen, och 

parlamentet betonar behovet av 

gemensamma åtgärder. 

5. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram bör göra det möjligt 

för unionen att finna lösningar på och gå 

starkare ur årtiondets kriser, det vill säga 

den ekonomiska och finansiella nedgången, 

ungdomsarbetslösheten, den ihållande 

fattigdomen och social utestängningen, 

migrations- och flyktingkrisen, 

klimatförändringar och naturkatastrofer, 

miljöförstöring, förlust av biologisk 

mångfald, terrorism och instabilitet, för att 

bara nämna ett fåtal. Parlamentet 

understryker att dessa utmaningar till stor 

del har lämnats obehandlade av unionen, 

vilket visar att nationalstaten förblir det 

naturliga verktyget för att hantera de 

utmaningar som nämns ovan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Ändringsförslag  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 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 betonar att nästa 

fleråriga budgetram måste ta hänsyn till att 

medborgare i medlemsstaterna i 

allmänhet vill ha mindre EU. Brexit och 

2016 års folkomröstning i Nederländerna 

är exempel på djup skepsis mot EU. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Ändringsförslag  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet begär därför 

fortsatt stöd till befintliga politikområden, 

särskilt EU:s långvariga politikområden 

som finns förankrade i fördragen, det vill 

säga den gemensamma 

jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och 

sammanhållningspolitiken, eftersom 

dessa innebär att unionsmedborgarna får 

konkreta fördelar av det europeiska 

projektet. Parlamentet förkastar alla 

försök till åternationalisering av dessa 

politikområden, eftersom detta inte skulle 

minska den ekonomiska bördan för 

skattebetalarna och konsumenterna och 

inte heller ge bättre resultat, utan i stället 

skulle hämma tillväxten, solidariteten och 

den inre marknadens funktion samtidigt 

som ojämlikheten skulle bli ännu värre 

och skillnaderna mellan olika regioner 

och ekonomiska sektorer skulle öka. 

Parlamentet vill säkerställa samma 

finansieringsnivå för EU-27 för dessa 

politikområden under nästa 

programperiod och samtidigt ytterligare 

förbättra deras effektivitet och förenkla de 

förfaranden som gäller för dem. 

8. Europaparlamentet begär därför en 

djupgående omprövning av EU:s politik, 

och huvudsyftet med denna fleråriga 

budgetram bör vara att tillhandahålla en 

ram för att avveckla EU-budgetens 

räckvidd och omfattning. Parlamentet 

betonar att ett sätt att uppnå detta mål är 

att börja åternationalisera politiken på 

vissa områden. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Ändringsförslag  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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 bekräftar 

principen att ytterligare politiska 

prioriteringar som kan uppkomma vid 

tidpunkten för antagandet av en ny flerårig 

budgetram eller under dess genomförande 

bör finansieras genom nedskärningar av 

andra program. 

Or. en 

 

 


