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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. insisterer på, at Europa-Parlamentet deltager fuldt ud og meningsfuldt i den 

interinstitutionelle debat om den flerårige finansielle rammes (FFR) rolle, struktur, mål, 

prioriteter og resultater i overensstemmelse med dets mandat, der er vedtaget af 

plenarforsamlingen; 

2. opfordrer til, at der gennemføres en grundig, vidtrækkende og reel gennemgang af den 

måde, som FFR fungerer på, som efterfølgende fører til en obligatorisk lovrevision af 

FFR-forordningen i overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning nr. 1311/2013 og 

af den ledsagende interinstitutionelle aftale, som også omfatter de finansielle midler, der 

stilles til rådighed under de nuværende rammer; 

3. bemærker anvendelsen af de særlige instrumenter og fleksibilitetsinstrumenterne til at 

imødegå de ekstraordinære og uforudsete omstændigheder, som Unionen står over for; gør 

især opmærksom på migrationskrisen og de vanskeligheder, som de europæiske borgere 

står over for på grund af den økonomiske krise; understreger derfor nødvendigheden af, at 

de relevante udgiftsområder tildeles flere midler i forbindelse med FFR-revisionen med 

henblik på at sætte EU i stand til at komme med et mere struktureret svar på den 

nuværende humanitære og økonomiske krise; opfordrer til at sikre endnu større 

fleksibilitet med henblik på at tackle sådanne omstændigheder på en passende måde; 

understreger imidlertid, at EU i forbindelse med håndteringen af de nye udfordringer ikke 

må bringe fordelingen af midler til samhørighedspolitiske formål i fare; understreger, at 

enhver fleksibilitetsstigning bør gå hånd i hånd med en mere omfattende parlamentarisk 

kontrol; 

4. minder om, at Unionen i henhold til artikel 311, stk. 1, i TEUF "tilvejebringer de 

nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik"; mener i 

denne sammenhæng, at ophobningen af ubetalte regninger fra tidligere EU-budgetter og 

de manglende midler til at imødegå nuværende og kommende kriser og udfordringer, 

herunder flytning af flygtninge, migrationsstrømme, koordinering af terrorbekæmpelse, 

styrkelse af EU-borgernes sikkerhed, støtte og koordinering af energi- og 

transportsektoren samt støtte til foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer, viser, 

at der er et presserende behov for europæiske tiltag og midler; 

5. mener, at det er nødvendigt at reformere systemet for finansiering af FFR, især ved at 

skabe nye og reelt egne indtægter til EU-budgettet, såsom en afgift på finansielle 

transaktioner og andre indtægter fra det europæiske beskatningsområde, med henblik på at 

bevæge sig hen imod et budget, som finansieres fuldt ud af egne indtægter, jf. artikel 311 i 

TEUF, og opfordrer i overensstemmelse hermed indtrængende Rådet til at forpligte sig til 

at overveje dette spørgsmål uden dog at påvirke den endelige rapport fra Gruppen på Højt 

Plan vedrørende Egne Indtægter; opfordrer ligeledes Rådet til at overveje oprettelsen af en 

finanspolitisk og budgetmæssig kapacitet inden for euroområdet; understreger, at ethvert 

nyt instrument bør placeres inden for EU-budgettet – samtidig med at det forbliver uden 

for FFR-lofterne – og bør finansieres af reelle egne indtægter; 
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6.  understreger nødvendigheden af harmoni i EU-budgettet på grundlag af demokratisk 

ansvarlighed og gennemsigtighed; 

7. kræver, at der afholdes en gennemsigtig, velinformeret og endelig drøftelse med Rådet og 

Kommissionen om den mest hensigtsmæssige varighed af de finansielle rammer for 

perioden efter 2020, som i henhold til artikel 312, stk. 1, i TEUF bringer varigheden af 

FFR på linje med Europa-Parlamentets og Kommissionens politiske cyklus og frem for alt 

tager højde for konsekvenserne af rammerne for programmerings- og 

gennemførelsescyklusserne for de enkelte politikker på den ene side og behovet for en 

grad af fleksibilitet og for revisionsmekanismer på den anden side, således at der opnås 

den bedste balance mellem stabilitet, forudsigelighed og fleksibilitet; 

8. opfordrer til at aktivere de disponible passerellebestemmelser for så vidt angår både FFR-

forordningen, jf. artikel 312, stk. 2, i TEUF, og beslutningsprocessen vedrørende egne 

indtægter, jf. artikel 48, stk. 7, i TEU, herunder muligheden for at skifte fra enstemmighed 

til afstemninger med kvalificeret flertal; 

9. mener, at de forordninger, som gennemfører FFR og de respektive midler, kan forenkles 

og strømlines yderligere i overensstemmelse med målene i den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning. 
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