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7.3.2018 A8-0048/150 

Ändringsförslag  150 

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 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet är övertygat 

om att införandet av nya verkligt egna 

EU-medel är det enda alternativet för att 

på ett lämpligt sätt kunna finansiera nästa 

fleråriga budgetram, såvida inte rådet 

beslutar att avsevärt öka de nationella 

bidragen till EU:s budget. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Ändringsförslag  151 

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 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet upprepar sin 

sedan länge intagna ståndpunkt att 

unionens politiska ambition måste åtföljas 

av tillräckliga ekonomiska resurser, och 

påminner om att det i artikel 311 i EUF-

fördraget fastställs att unionen ska se till 

att den har nödvändiga medel för att nå 

sina mål och genomföra sin politik. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Ändringsförslag  152 

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 30 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet är övertygat om 

att samtliga outnyttjade marginaler utan 

begränsningar bör överföras till 

kommande budgetår och utnyttjas av 

budgetmyndigheten för alla ändamål som 

anses nödvändiga, inom ramen för det 

årliga budgetförfarandet. Parlamentet 

kräver därför att den samlade marginalen 

för åtaganden behålls, men utan några 

begränsningar i tid och omfattning. 

30. Europaparlamentet är övertygat om 

att samtliga outnyttjade marginaler bör 

anses vara onödiga och därför bör strykas 

under det kommande budgetåret. 

Parlamentet betonar att detta skulle vara i 

linje med EU:s strikta hållning när det 

gäller hanteringen av vissa 

medlemsstaters budgetar. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Ändringsförslag  153 

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 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet kräver särskilt 

en betydande ökning av anslagen till 

flexibilitetsmekanismen på minst två 

miljarder EUR. Parlamentet påminner om 

att flexibilitetsmekanismen inte är 

kopplad till ett särskilt politikområde och 

att den därmed kan användas för alla 

syften som anses nödvändiga. 

Parlamentet anser därför att detta 

instrument kan användas till att täcka 

eventuella nya finansiella behov som 

uppstår under den fleråriga 

budgetramens löptid. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Ändringsförslag  154 

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 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet anser att 

marginalen för oförutsedda utgifter bör 

bibehållas som en sista utväg. Parlamentet 

betonar att detta är ett särskilt instrument 

som också kan tas i anspråk för enbart 

betalningsbemyndiganden, och att dess 

användning var av största vikt för 

hanteringen av betalningskrisen 2014. 

Parlamentet kräver därför en justering 

uppåt av det högsta årliga anslaget till 

0,05 % av EU:s BNI. 

45. Europaparlamentet anser att 

marginalen för oförutsedda utgifter bör 

bibehållas som en sista utväg. Parlamentet 

betonar att detta är ett särskilt instrument 

som också kan tas i anspråk för enbart 

betalningsbemyndiganden, och att dess 

användning var av största vikt för 

hanteringen av betalningskrisen 2014. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Ändringsförslag  155 

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 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet understryker att 

de särskilda instrumenten inom den 

fleråriga budgetramen bör ligga utanför 

taken för den fleråriga budgetramen, både 

med avseende på åtagandebemyndiganden 

och betalningsbemyndiganden. 

Parlamentet anser att frågan om 

införandet i budgeten av betalningarna 

för dessa instrument reglerades på ett 

otvetydigt sätt i samband med 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen 2014–2020, och avslutade 

den långvariga tolkningskonflikten med 

rådet. Parlamentet rekommenderar 

införandet av en tydlig bestämmelse i 

förordningen om den fleråriga 

budgetramen, där det anges att 

betalningar som härrör från 

ianspråktagandet av 

åtagandebemyndiganden i den fleråriga 

budgetramens särskilda instrument ska 

räknas utöver budgetramens årliga 

betalningstak. 

46. Europaparlamentet understryker att 

de särskilda instrumenten inom den 

fleråriga budgetramen inte bör ligga 

utanför taken för den fleråriga 

budgetramen, vare sig för 

åtagandebemyndiganden eller för 

betalningsbemyndiganden. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Ändringsförslag  156 

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 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet konstaterar att 

det enligt det nuvarande interinstitutionella 

avtalet krävs en särskild majoritet för att tre 

särskilda instrument i den fleråriga 

budgetramen ska kunna tas i anspråk. 

Parlamentet anser att denna bestämmelse är 

föråldrad, då den återspeglar de krav på 

särskild majoritet som före 

Lissabonfördraget gällde för antagandet 

av EU:s budget. Parlamentet efterlyser 

enhetliga röstningskrav för 
ianspråkstagandet av dessa instrument, 

vilka bör vara desamma som för 

antagandet av EU:s budget. 

47. Europaparlamentet konstaterar att 

det enligt det nuvarande interinstitutionella 

avtalet krävs en särskild majoritet för att tre 

särskilda instrument i den fleråriga 

budgetramen ska kunna tas i anspråk. 

Parlamentet anser att denna bestämmelse är 

användbar, då den återspeglar det faktum 

att ianspråkstagandet av dessa instrument 

måste vara en undantagsåtgärd. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Ändringsförslag  157 

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 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet bekräftar sin 

sedan länge intagna ståndpunkt att 

eventuella inkomster som härrör från böter 

för företag som bryter mot EU:s 

konkurrenslagstiftning eller som är 

kopplade till försenade betalningar av de 

nationella bidragen till EU:s budget bör 

utgöra en särskild inkomst för EU:s 

budget, utan motsvarande minskning av 

BNI-bidragen. 

48. Europaparlamentet anser att 

eventuella inkomster som härrör från böter 

för företag som bryter mot EU:s 

konkurrenslagstiftning eller som är 

kopplade till försenade betalningar av de 

nationella bidragen till EU:s budget bör gå 

tillbaka till medlemsstaterna i form av en 
motsvarande minskning av BNI-bidragen. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Ändringsförslag  158 

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 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. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Ändringsförslag  159 

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 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet understryker att 

”hälsokontrollen” av EU:s utgifter inte får 

leda till en sänkning av EU:s ambitionsnivå 

eller en sektorsindelning av EU:s politik 

och program, och inte heller bör leda till 

att bidrag ersätts med 

finansieringsinstrument i syfte att 

generera vissa besparingar, eftersom det 

stora flertalet av de åtgärder som stöds 

genom EU-budgeten inte är lämpade för 

finansiering via finansieringsinstrument. 

Parlamentet anser att ”hälsokontrollen” 

snarare bör utmynna i att man får reda på 

hur genomförandet av EU: s 

utgiftsprogram skulle kunna förbättras. 

54. Europaparlamentet understryker att 

”hälsokontrollen” av EU:s utgifter bör leda 

till en sänkning av EU:s ambitionsnivå 

eller en sektorsindelning av EU:s politik 

och program, eftersom detta är en vilja 

som upprepade gånger har uttryckts av 

medborgarna i flera medlemsstater. 

Or. en 

 

 


