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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om 
att parlamentet i sin resolution av den 
14 mars 2019 om de allmänna riktlinjerna 
för utarbetandet av 2020 års budget 
fastställde tydliga politiska prioriteringar 
för 2020 års budget som ska utgöra en bro 
till det framtida Europa och ge europeiskt 
mervärde. Parlamentet bekräftar sitt 
starka engagemang för dessa 
prioriteringar och lägger fram följande 
ståndpunkt för att säkerställa att det finns 
tillräckliga medel för deras 
genomförande.

1. Europaparlamentet noterar att 
parlamentet i sin resolution av den 
14 mars 2019 om de allmänna riktlinjerna 
för utarbetandet av 2020 års budget 
fastställde tydliga politiska prioriteringar 
för 2020 års budget.

Or. en



AM\1190850SV.docx PE637.857v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

16.10.2019 A9-0017/2

Ändringsförslag 2
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Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
unionsbudgeten inte ger konkreta svar på 
de politiska prioriteringar som 
medborgarna står inför. Parlamentet 
betonar att medlemsstaterna fortfarande 
möter många utmaningar och är 
övertygat om att unionens medborgare 
förväntar sig att budgeten för 2020 ska bli 
mer effektiv, transparent och 
resultatbaserad med konkreta 
minskningar av de administrativa 
utgifterna och en effektiv och ansvarsfull 
användning av skattebetalarnas pengar. 
Parlamentet understryker också behovet 
av att göra en ordentlig utvärdering av 
vilka medel som skulle kunna förvaltas 
bättre på nationell nivå i syfte att 
garantera att subsidiaritetsprincipen 
respekteras fullt ut.
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet upprepar sin 
åsikt att budgeten för 2020 bör bana väg 
för den fleråriga budgetramen 2021–2027 
och utgöra en stabil utgångspunkt för 
lanseringen av den nya generationen av 
unionens program och politik. 
Parlamentet påminner dessutom om att 
2020 är det sista året för den nuvarande 
fleråriga budgetramen och därmed den 
sista möjligheten för unionen att komma 
närmare uppfyllandet av de politiska 
åtaganden som fastställts för denna 
period, bland annat att uppnå EU:s 
klimatmål och genomföra FN:s mål för 
hållbar utveckling samt förverkliga den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att unionens budget måste utvärdera och 
integrera de fullständiga effekterna av 
unionens jämställdhetspolitik 
(jämställdhetsbudgetering) och på så sätt 
främja jämställdhetsintegrering och lika 
möjligheter.

2. Europaparlamentet upprepar sin 
åsikt att budgeten för 2020 bör bana väg 
för den fleråriga budgetramen 2021–2027.
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar rådets 
ståndpunkt om budgetförslaget som 
innebär en nedskärning på 1,51 miljarder 
EUR av åtagandebemyndigandena jämfört 
med kommissionens förslag. Parlamentet 
anser att rådets nedskärningar står i 
direkt strid med unionens prioriteringar, 
inte motiveras av absorptionsförmågan 
och är avsedda att annullera alla de 
specifika ökningar som parlamentet 
begärt och uppnått under tidigare 
budgetår. Parlamentet beslutar därför att 
generellt återinföra anslagen för alla 
budgetposter som rådet har minskat till 
nivån i budgetförslaget, både när det 
gäller driftsutgifter och administrativa 
utgifter, och att använda budgetförslaget 
som utgångspunkt för sin ståndpunkt.

3. Europaparlamentet välkomnar 
rådets ståndpunkt om budgetförslaget som 
innebär en nedskärning på 1,51 miljarder 
EUR av åtagandebemyndigandena jämfört 
med kommissionens förslag, och kräver en 
effektiv översyn av utgifterna för att skapa 
så stora besparingar som möjligt för 
projekt som hittills inte har visat något 
verkligt mervärde.
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Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet stöder i stort 
sett kommissionens bedömning av de 
decentraliserade byråernas budgetbehov. 
Parlamentet anser därför att alla 
nedskärningar som rådet föreslår skulle 
äventyra byråernas funktion, på så sätt att 
det inte blir möjligt för dem att fullgöra 
sina uppgifter. Parlamentet föreslår 
riktade ökningar av anslagen till byråer 
som kommer att hantera ytterligare 
uppgifter eller som står inför en ökad 
arbetsbörda på grund av nya utmaningar.

11. Europaparlamentet kräver en 
fullständig översyn av de europeiska 
byråernas roll och undrar om deras 
uppgifter och mål inte skulle kunna 
utföras bättre av befintliga 
generaldirektorat vid kommissionen eller 
av medlemsstater i syfte att undvika 
dubbla roller och kostnader samt även för 
att förbättra transparensen.
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