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8.11.2018 A8-0358/11 

Ändringsförslag  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(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 på 

ett effektivt och ändamålsenligt sätt måste 

svara på framväxande behov, ytterligare 

utmaningar och nya internationella 

åtaganden och att uppnå dessa politiska 

prioriteringar och mål som skapar ett 

verkligt mervärde för EU:s medborgare. 

Parlamentet betonar behovet av att utföra 

en utgiftsgranskning för att tillhandahålla 

en omfattande och förnuftig utvärdering 

som syftar till att visa det verkliga 

mervärdet hos varje program för att 

leverera en trovärdig och optimerad EU-

budget som uteslutande är till gagn för 

medborgarna under den kommande 

sjuårsperioden.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Ändringsförslag  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(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 noterar 

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). 

Parlamentet anser att detta förslag kan 

göra det möjligt för unionen att infria 

sina politiska åtaganden och hantera 

viktiga kommande utmaningar. 

Parlamentet erinrar i detta sammanhang 

om behovet av att se över EU:s 

budgetutgifter, särskilt de administrativa 

utgifterna, med målet att minska 

medlemsstaternas bidrag och säkerställa 

att EU:s budget uteslutande genomförs 

för att verkligen tillgodose EU-

medborgarnas behov. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Ändringsförslag  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av EU:s 

långvariga politikområden som är 

förankrade i fördragen, såsom 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

fiskeripolitiken. Parlamentet motsätter sig 

särskilt radikala nedskärningar som 

kommer att inverka negativt på själva 

arten och målen för dessa politikområden, 

t.ex. de föreslagna nedskärningarna i 

anslagen till Sammanhållningsfonden 

eller till Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden plus (ESF+), trots dess 

utvidgade tillämpningsområde, och 

integreringen av fyra befintliga program, 

särskilt sysselsättningsinitiativet för unga. 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

den minskning som har föreslagits av 

kommissionen av finansieringsnivån för 

ett antal viktiga EU-politikområden, 

såsom den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Parlamentet motsätter 

sig särskilt alla radikala nedskärningar som 

kommer att inverka negativt på Europeiska 

jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 
föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden, trots dess utvidgade 

tillämpningsområde och integreringen av 

sysselsättningsinitiativet för unga. 

Parlamentet manar därför till en höjning 

av nivån på Europeiska socialfonden+ 

(ESF+) jämfört med kommissionens 

förslag, eftersom den kan göra det möjligt 

för medlemsstaterna att införa 

minimiinkomstsystem till förmån för EU-

medborgare som lever i fattigdom.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Ändringsförslag  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet upprepar att 

det är nödvändigt att tillhandahålla en ny 

flerårig budgetram med ett verkligt 

mervärde för EU:s medborgare och som 

inte kommer att utgöra en ytterligare en 

börda ovanpå medlemsstaternas bidrag. 

Parlamentet understryker behovet av en 

obligatorisk översyn av utgifterna för att 

åstadkomma besparingar när så är 

möjligt. Parlamentet anser att de 

nationella bidragen från medlemsstaterna 

bör dras av från beräkningen av den 

nationella underskottsnivån.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Ändringsförslag  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(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 välkomnar 

kommissionens förslag när det gäller 

finansieringsnivåerna för vissa program 

för den fleråriga budgetramen för 2021–

2027 men betonar vikten av att säkerställa 

en lämplig finansieringsnivå för viktig 

EU-politik, t.ex. den gemensamma 

jordbrukspolitiken och ESF+. 

Parlamentet anser att en ambitiös och 

realistisk ny flerårig budgetram också kan 

tillhandahållas utan att man ber 

medlemsstaterna om ett högre bidrag. 

Parlamentet anser att de nationella 

bidragen från medlemsstaterna bör dras 

av från beräkningen av den nationella 

underskottsnivån. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Ändringsförslag  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led iiia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  iiia) Europaparlamentet betonar 

behovet av att utvidga 

tillämpningsområdet för FSE till att även 

omfatta utgiftsprogram för säkerhet, 

skydd, övervakning och underhåll av 

infrastrukturnät. Parlamentet erinrar om 

att bedömningen av infrastrukturprojekt 

bör beakta sociala, ekonomiska och 

miljörelaterade faktorer, i synnerhet med 

avseende på de effekter de har på 

lokalsamhällen, i syfte att avgöra 

huruvida något verkligt mervärde tillförs 

EU-medborgarna. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Ändringsförslag  17 

Laura Agea, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led ixa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  ixa) Europaparlamentet efterlyser 

därför en höjning av Europeiska 

socialfondens nivå jämfört med 

kommissionens förslag, för att säkerställa 

en resolut kamp mot fattigdom med målet 

att göra det möjligt för medlemsstaterna 

att införa minimiinkomstsystem som en 

effektiv åtgärd mot fattigdom.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Ändringsförslag  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xvi 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xvi) Bibehållande av finansieringen av 

den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 

för EU-27 på samma nivå som i 2014–

2020 års budget i reala termer, samtidigt 

som man budgeterar det ursprungliga 

beloppet för jordbruksreserven. 

xvi) Bibehållande av finansieringen av 

den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 

för EU-27 på samma nivå som i 2014–

2020 års budget i reala termer, samtidigt 

som man budgeterar det ursprungliga 

beloppet för jordbruksreserven, med 

beaktande av att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är en avgörande politik 

både för EU:s ekonomi och framför allt 

för EU:s jordbrukare. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Ändringsförslag  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xxi 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xxi) Återinförande av minst 2020 års 

nivå för alla byråer, samtidigt som 
parlamentet försvarar den högre nivå som 

föreslås av kommissionen, inbegripet för 

de byråer som har beviljats nya 

befogenheter och ansvarsområden, samt 

efterlyser en övergripande strategi för 

avgiftsfinansiering. 

xxi) Parlamentet är skeptiskt till 

kommissionens förslag när det gäller 

nivån för byråerna. Parlamentet efterlyser 

i detta sammanhang att en korrekt 

utgiftsöversyn ska utföras för att slå 

samman byråer med liknande uppgifter 
och minska de därmed förknippade 

utgifterna. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Ändringsförslag  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xxiiia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  xxiiia) Europaparlamentet beklagar 

den försämrade situationen för mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter i 

Turkiet och kräver att 

föranslutningsstödet till detta land 

stoppas. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Ändringsförslag  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(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 begär en total 

översyn av den europeiska offentliga 

förvaltningen med tanke på att alla 

administrativa utgifter som hör samman 

med EU:s institutioner bör sänkas så 

mycket som möjligt, för att göra 

besparingar och undvika slöseri med 

skattebetalarnas pengar. Parlamentet 

noterar att EU-institutionerna under den 

nuvarande fleråriga budgetramen har 

minskat sin personal med 5 % och anser att 

ytterligare sänkningar kan vara möjliga i 

besparingssyfte.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Ändringsförslag  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

för EFDD-gruppen 

 

Interimsbetänkande 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 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet välkomnar i 

detta sammanhang, som ett viktigt steg 

mot en mer ambitiös reform, 
kommissionens förslag som antogs den 2 

maj 2018 om ett nytt system för egna 

medel. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ta hänsyn till Europeiska 

revisionsrättens yttrande nr 5/2018 över 

kommissionens förslag till det nya 

systemet för Europeiska unionens egna 

medel, där det understryks att det behövs 

en bättre beräkning och ytterligare 

förenkling av systemet. 

37. Europaparlamentet erkänner att 

kommissionens förslag som antogs den 2 

maj 2018 om ett nytt system för egna 

medel kan utgöra ett viktigt steg mot en 

mer ambitiös reform. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att ta hänsyn till 

Europeiska revisionsrättens yttrande nr 

5/2018 över kommissionens förslag till det 

nya systemet för Europeiska unionens egna 

medel, där det understryks att det behövs 

en bättre beräkning och ytterligare 

förenkling av systemet. Parlamentet 

erinrar i detta sammanhang om att det 

föreslagna systemet med egna medel inte 

bör öka den övergripande skattebördan 

för EU:s skattebetalare och att det bör 

leda till en proportionell sänkning av 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget. 

Or. en 

 

 


