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7.3.2018 A8-0048/160 

Ändringsförslag  160 

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 96 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

96. Europaparlamentet 

rekommenderar inrättandet av en intern 

europeisk demokratifond under 

kommissionens ledning, för att stärka 

stödet till det civila samhället och 

frivilligorganisationer som arbetar för 

demokrati och mänskliga rättigheter. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Ändringsförslag  161 

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 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 bör minskas 

och att besparingar som genereras på 

detta sätt ska återföras till 

medlemsstaterna, med tanke på att den 

externa politiken är ett område som 

omfattas av nationalstaternas behörighet. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Ändringsförslag  162 

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 113 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

113. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram måste stödja 

inrättandet av en europeisk försvarsunion. 

Efter kommissionens meddelande inom 

detta område väntar parlamentet på de 

relevanta lagstiftningsförslagen, 

inbegripet ett särskilt EU-

försvarsforskningsprogram och ett 

program för industriell utveckling som 

ska kompletteras av medlemsstaternas 

investeringar i gemensam utrustning. 

Parlamentet upprepar i detta 

sammanhang sin starka övertygelse om 

att ytterligare politiska prioriteringar bör 

kompletteras med ytterligare finansiella 

medel. Parlamentet påminner om att ökat 

försvarssamarbete, sammanläggning av 

forskning och framtagning av utrustning 

samt eliminering av dubbelarbete kommer 

att ge skjuts åt Europas försvarsindustris 

strategiska autonomi och 

konkurrenskraft, och kommer att leda till 

betydande effektivitetsvinster, vilka ofta 

uppskattas till ca 26 miljarder EUR per 

år.  

113. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram inte får stödja 

inrättandet av en europeisk försvarsunion, 

eftersom detta projekt flera gånger har 

förkastats av medborgarna Parlamentet 

betonar att om ett sådant projekt i alla fall 

skulle drivas igenom av kommissionen, 

bör det bli föremål för folkomröstning i 

varje deltagande land. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Ändringsförslag  163 

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 114 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

114. Europaparlamentet begär en 

omprövning av alla utgifter för yttre 

säkerhet mot bakgrund av den ökade 

uppmärksamhet som säkerhet och försvar 

har fått i unionen. Parlamentet ser särskilt 

fram emot en reform av 

Athenamekanismen och den 

fredsbevarande resursen för Afrika efter 

införlivandet av EUF i budgeten. 

Parlamentet välkomnar de åtaganden som 

medlemsstaterna nyligen gjorde inom 

ramen för det permanenta strukturerade 

samarbetet, och uppmanar vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och kommissionen att 

förtydliga vad som gäller avseende dess 

framtida finansiering. Parlamentet vill att 

instrumentet som bidrar till stabilitet och 

fred följs av ett program med inriktning 

på krishantering och 

kapacitetsuppbyggnad för säkerhet och 

utveckling, och att man samtidigt finner 

en juridiskt sund lösning för uppbyggnad 

av militär kapacitet. 

114. Europaparlamentet begär en 

omprövning av alla utgifter för yttre 

säkerhet mot bakgrund av den ökade 

uppmärksamhet som säkerhet och försvar 

har fått i unionen. Parlamentet ser särskilt 

fram emot en reform av 

Athenamekanismen och den 

fredsbevarande resursen för Afrika efter 

införlivandet av EUF i budgeten. 

Parlamentet välkomnar de åtaganden som 

medlemsstaterna nyligen gjorde inom 

ramen för det permanenta strukturerade 

samarbetet, och uppmanar vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och kommissionen att 

förtydliga vad som gäller avseende dess 

framtida finansiering. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Ändringsförslag  164 

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 116 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

116. Europaparlamentet anser att en 

stark, effektiv och högkvalitativ offentlig 

förvaltning är nödvändig för att genomföra 

unionens politik, återskapa förtroendet och 

förstärka dialogen med organisationerna i 

det civila samhället och medborgarna på 

alla nivåer. I detta sammanhang 

understryker parlamentet rollen för de 

institutioner som består av demokratiskt 

valda ledamöter. Parlamentet påminner om 

att EU:s institutioner, organ och byråer 

enligt revisionsrätten har genomfört en 

personalminskning på 5 % i sina 

tjänsteförteckningar. Parlamentet anser att 

de inte bör bli föremål för ytterligare 

generella nedskärningar av detta slag. 

Parlamentet uttrycker sitt starka motstånd 

mot en upprepning av den så kallade 

omplaceringspoolen för byråerna. 

116. Europaparlamentet anser att en 

stark, effektiv och högkvalitativ offentlig 

förvaltning är nödvändig för att genomföra 

unionens politik, återskapa förtroendet och 

förstärka dialogen med organisationerna i 

det civila samhället och medborgarna på 

alla nivåer. I detta sammanhang 

understryker parlamentet rollen för de 

institutioner som består av demokratiskt 

valda ledamöter. Parlamentet påminner om 

att EU:s institutioner, organ och byråer 

enligt revisionsrätten har genomfört en 

personalminskning på 5 % i sina 

tjänsteförteckningar. Parlamentet anser att 

de inte bör bli föremål för ytterligare 

generella nedskärningar av detta slag.  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Ändringsförslag  165 

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 117a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  117a. Europaparlamentet betonar 

behovet av att genomföra en noggrann 

granskning av alla byråer för att 

utvärdera deras kostnader och nytta. 

Parlamentet noterar, som ett exempel, att 

kostnaden för Europeiska unionens byrå 

för grundläggande rättigheter under 2015 

uppgick till 21 229 000 EUR, utan att det 

klargjorts vad denna byrå gör som kräver 

ett så stort anslag. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Ändringsförslag  166 

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 118 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

118. Europaparlamentet anser att EU:s 

institutioner och organ bör respektera både 

en geografisk balans och en jämn 

könsfördelning. 

118. Europaparlamentet anser att EU:s 

institutioner och organ bör respektera både 

en geografisk balans och en jämn 

könsfördelning, så länge detta mål inte 

sätter meriter och kompetens i 

bakgrunden. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Ändringsförslag  167 

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 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. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Ändringsförslag  168 

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 130 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

130. Europaparlamentet anser att kravet 

på enhällighet för antagandet av 

förordningen om den fleråriga 

budgetramen är ett verkligt hinder för 

processen. Parlamentet uppmanar därför 

Europeiska rådet att aktivera 

övergångsklausulen i artikel 312.2 i EUF-

fördraget så att förordningen om den 

fleråriga budgetramen kan antas med 

kvalificerad majoritet. Parlamentet 

påminner dessutom om att den allmänna 

övergångsklausulen i artikel 48.7 i EU-

fördraget också kan användas för att 

tillämpa det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. Parlamentet 

betonar att en övergång till kvalificerad 

majoritet i omröstningen om antagandet 

av förordningen om den fleråriga 

budgetramen skulle vara i linje med både 

det beslutsförfarande som används för 

antagandet av praktiskt taget alla 

fleråriga EU-program och med det årliga 

förfarandet för antagande av EU-

budgeten. 

130. Europaparlamentet noterar att alla 

medlemsstater bör ha rätt att vara 

delaktiga i antagandet av förordningen om 

den fleråriga budgetramen. Parlamentet 

noterar att förordningen om den fleråriga 

budgetramen i praktiken är det enda 

fleråriga program som antas genom ett 

förfarande där varje röst räknas. 

Parlamentet understryker i detta avseende 

den fleråriga budgetramens unika 

karaktär. Parlamentet påminner om att 

denna unika karaktär härrör från dess 

exempellösa betydelse, långsiktighet och 

övergripande karaktär. Parlamentet anser 

mot denna bakgrund att kravet på 

enhällighet är absolut nödvändigt. 

Or. en 

 

 


