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7.11.2018 A8-0358/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet betonar att den 

fleråriga budgetramen för 2021–2027 

måste garantera unionens ansvar för och 

förmåga att möta framväxande behov, 

ytterligare utmaningar och nya 

internationella åtaganden och att uppnå 

sina politiska prioriteringar och mål. 

Parlamentet betonar de allvarliga 

problem som är kopplade till 

underfinansieringen av den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020, och 

upprepar att det är nödvändigt att undvika 

en upprepning av tidigare misstag genom 

att från början säkerställa en kraftfull och 

trovärdig EU-budget till gagn för 

medborgarna under den kommande 

sjuårsperioden. 

1. Europaparlamentet betonar att den 

fleråriga budgetramen för 2021–2027 

måste tillgodose EU-medborgarnas 

faktiska behov. Parlamentet påpekar 

vikten av att undvika ett upprepande av 

tidigare misstag genom att säkerställa att 

unionens budget är mer effektiv, 

transparent och resultatbaserad och 

möjliggör en konkret minskning av de 

administrativa utgifterna och slöseriet 

med pengar. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet understryker att 

kommissionens förslag om den totala nivån 

för nästa fleråriga budgetram på 1,08 % av 

BNI för EU-27 (1,11 % efter 

integreringen av Europeiska 

utvecklingsfonden) uttryckt i procent av 

BNI är en real minskning i förhållande 

till den nuvarande fleråriga budgetramen. 

Parlamentet anser att den föreslagna 

nivån för den fleråriga budgetramen inte 

kommer att göra det möjligt för unionen 

att infria sina politiska åtaganden eller 

hantera viktiga kommande utmaningar. 

Parlamentet har därför för avsikt att 

förhandla fram den höjning som krävs. 

3. Europaparlamentet uttrycker sin 

besvikelse över kommissionens förslag att 

öka den totala nivån för nästa fleråriga 

budgetram och det faktum att ingen 

hänsyn tas till Förenade kungarikets 

utträde ur EU med alla tillhörande 

ekonomiska konsekvenser, vilket betyder 

att de nationella skattebetalarna måste 

betala mer. Parlamentet understryker att 

man noggrant måste utvärdera vilka 

medel som kan förvaltas på ett bättre sätt 

på nationell nivå i syfte att garantera att 

subsidiaritetsprincipen respekteras fullt 

ut. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Ändringsförslag  3 

André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar också 

vikten av de övergripande principer som 

bör ligga till grund för den fleråriga 

budgetramen och alla därtill relaterade 

politikområden. Parlamentet bekräftar i 

detta sammanhang sin ståndpunkt att EU 

måste infria sitt löfte om att vara 

en föregångare i genomförandet av FN:s 

mål för hållbar utveckling, och beklagar 

avsaknaden av ett tydligt och synligt 

åtagande i denna riktning i de förslag som 

rör den fleråriga budgetramen. 

Parlamentet efterlyser därför en 

integrering av målen för hållbar 

utveckling i EU:s alla politikområden och 

initiativ i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet betonar vidare att alla 

program under nästa fleråriga budgetram 

bör vara i linje med stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet 

framhåller vikten av att åstadkomma 

resultat när det gäller den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter, 

undanröjandet av diskriminering, bland 

annat mot hbti-personer, och inrättandet 

av en portfölj för minoriteter, bland annat 

romer, som alla är avgörande för att EU 

ska kunna fullgöra sina åtaganden i 

riktning mot ett Europa för alla. 

Parlamentet understryker att för att 

5. Europaparlamentet uppmanar EU 

att upphöra med att vara en föregångare i 

genomförandet av FN:s mål för hållbar 

utveckling, och att upphöra med 

eftersträvandet av ett ”inkluderande” 

Europa och fixeringen vid ”jämställdhet” 
och klimatrelaterade utgifter, samt att 

sätta stopp för islamiseringen av Europa. 
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uppfylla sina skyldigheter enligt 

Parisavtalet bör EU:s bidrag till 

klimatmålen nå minst 25 % av utgifterna 

under den fleråriga budgetramen 2021–

2027 och 30 % så snart som möjligt, 

senast 2027.  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet anser att 

kravet på enhällighet för antagandet och 

revideringen av förordningen om den 

fleråriga budgetramen är ett verkligt 

hinder för processen. Parlamentet 

uppmanar Europeiska rådet att aktivera 

övergångsklausulen i artikel 312.2 i EUF-

fördraget så att rådet kan anta 

förordningen om den fleråriga 

budgetramen med kvalificerad majoritet. 

utgår  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet bekräftar på 

nytt sin formella ståndpunkt att nivån på 

den fleråriga budgetramen för 2021–2027 

bör fastställas till 1 324,1 miljarder EUR i 

2018 års priser, vilket motsvarar 1,3 % av 

BNI för EU-27, för att säkerställa den 

finansieringsnivå som behövs för viktig 

EU-politik för att uppdragen och målen 

för dessa politikområden ska kunna 

uppfyllas. 

16. Europaparlamentet begär att nivån 

på den fleråriga budgetramen för 2021–

2027 ska vara lägre än nivån på den 

nuvarande fleråriga budgetramen och i 

alla händelser inte överstiga 1 % av BNI 

för EU-27. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet har för 

avsikt att försvara kommissionens förslag 

om att säkerställa en tillräcklig 

finansieringsnivå för en stark, effektiv 

och högkvalitativ europeisk offentlig 

förvaltning för alla européer. Parlamentet 

påminner om att EU:s institutioner, organ 

och decentraliserade byråer under den 

nuvarande fleråriga budgetramen har 

minskat sin personal med 5 % och anser 

att personalen inte bör omfattas av några 

ytterligare minskningar som direkt skulle 

äventyra genomförandet av unionens 

politik. Parlamentet upprepar åter sitt 

starka motstånd mot en upprepning av 

den så kallade omplaceringspoolen för 

byråerna. 

19. Europaparlamentet beklagar den 

skandalösa ökningen (ca 20%) av EU:s 

administrativa utgifter, i vilken dessutom 

ingen hänsyn tas till de ekonomiska 

begränsningarna i flera medlemsstater. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet betonar 

betydelsen av den nya mekanism som ska 

säkerställa att de värden som fastställs i 

artikel 2 i fördraget om Europeiska 

unionen (EU-fördraget) respekteras, och 

som innebär att medlemsstater som inte 

respekterar dessa kan bli föremål för 

ekonomiska konsekvenser. Parlamentet 

varnar dock för att de slutliga mottagarna 

av medel från unionens budget inte på 

något sätt får påverkas av att deras 

regeringar inte tar hänsyn till de 

grundläggande rättigheterna och 

rättsstatsprincipen. Parlamentet 

understryker därför att sådana åtgärder 

inte får påverka statliga organs eller 

medlemsstaternas skyldigheter att göra 

utbetalningar till slutliga mottagare eller 

stödmottagare. 

31. Europaparlamentet avvisar och 

beklagar alla försök att använda politiska 

eller ekonomiska villkor för EU-medel, 

vilket kommer att vara fallet under den 

nya rubriken II ”Sammanhållning och 

värden”. Parlamentet anser att detta är 

ytterligare ett angrepp mot de europeiska 

nationerna och deras frihet och 

oberoende. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet begär, i 

enlighet med kommissionens förslag, ett 

planerat införande av en korg med nya 

egna medel som, utan att öka 

skattebördan för medborgarna, skulle 

motsvara två viktiga strategiska EU-mål, 

vars europeiska mervärde är uppenbart 
och oersättligt, dvs. 

40. Europaparlamentet förkastar det 

föreslagna införandet av tre nya egna 

medel för EU, baserade på 

utsläppshandelssystemet, den 

gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen och ett nationellt 

bidrag som beräknas på grundval av 

mängden icke-återvunnet avfall från 

plastförpackningar, vilket i slutändan 

kommer att leda till ytterligare 

beskattning av företag och ett ökat 

skattetryck på medborgarna. 

– den inre marknadens goda funktion, 

konsolidering och förstärkning, särskilt 

genom genomförandet av en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas som grund 

för nya egna medel genom att en enhetlig 

skattesats införs för intäkter från den 

gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen och beskattning av 

stora företag inom den digitala sektorn 

som drar nytta av den inre marknaden, 

 

– bekämpning av klimatförändringar och 

påskyndande av energiomställningen 

genom åtgärder såsom en andel av 

inkomsterna från systemet för handel med 

utsläppsrätter, 

 

– kampen för att skydda miljön genom ett 

bidrag baserat på mängden icke 
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återvunnet plastförpackningsavfall. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Ändringsförslag  9 

André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet godkänner 

med eftertryck ett avskaffande av alla 

rabatter och andra 

korrigeringsmekanismer, vid behov med en 

begränsad utfasningsperiod. 

42. Parlamentet avvisar bestämt 

avskaffandet av alla rabatter och andra 

korrigeringsmekanismer för alla 

nettobetalare, såsom Nederländerna. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet insisterar på 

införandet av andra inkomster, som bör 

utgöra extra inkomster för EU-budgeten, 

utan att det medför en motsvarande 

minskning av BNI-bidragen: 

43. Europaparlamentet påminner om 

att medlemsstaterna är ansvariga för sin 

finanspolitik, och betonar att 

befogenheten att ta ut skatter är en 

central del av medlemsstaternas 

suveränitet. Parlamentet understryker 

därför att ingen europeisk myndighet har 

rätt att driva in skatter i de nationella 

skattebetalarnas namn. 

– böter som betalas av företag för 

överträdelser av unionens regler 

eller böter vid försenade 

inbetalningar av bidrag,  

 

– inkomster från böter som härrör 

från domar i Europeiska unionens 

domstol, inklusive standardbelopp 

eller vite som ålagts 

medlemsstaterna och som härrör 

från överträdelseförfaranden. 

 

Or. en 

 

 


