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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. minder om, at EU's ressourcetildeling bør foregå med passende fleksibilitet og være 

underlagt behørig demokratisk kontrol og ansvarlighed, hvilket nødvendiggør, at 

Parlamentet inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen vedrørende forordningen om den 

flerårige finansielle ramme (FFR-forordningen); opfordrer derfor til en tættere dialog 

mellem Rådet og Parlamentet i forbindelse med forhandlingerne om den næste FFR og 

advarer mod Det Europæiske Råds sædvanlige topstyrede tilgang med at fastsætte de 

overordnede lofter for hvert udgiftsområde i stedet for først at vurdere programmernes 

reelle behov; 

2. bemærker, at den nuværende FFR i alvorlig grad begrænser Unionens finansielle 

autonomi, eftersom de fleste af indtægterne består af nationale bidrag fra 

medlemsstaterne, og en stor del af udgifterne allerede er udset til at blive tilbageført til 

de selvsamme medlemsstater; 

3. understreger, at EU-budgettet er et redskab, der bidrager til at opfylde Unionens fælles 

mål, som er fastsat i artikel 3 i TEU, og mener, at det tidligere har tjent sit formål 

udmærket; 

4. påpeger, at FFR'en for perioden efter 2020 skal sætte Unionen i stand til at reagere på 

både eksisterende og nye udfordringer, hvilket kræver en fælleseuropæisk tilgang; 

5. påpeger muligheden for at skifte fra enstemmighed til kvalificeret flertal for så vidt 

angår vedtagelsen af den kommende FFR-forordning ved at anvende bestemmelserne i 

artikel 312, stk. 2, i TEUF, hvilket bringer FFR-forhandlingerne mere i 

overensstemmelse med proceduren for vedtagelse af Unionens årlige budget; 

6. opfordrer til, at de fremtidige FFR'er tilpasses varigheden af Parlamentets valgperiode 

og Kommissionens mandat, således at FFR'ens varighed reduceres fra syv til fem år for 

visse programmer, mens andre – navnlig dem, der vedrører programmer, som kræver 

mere langsigtet programmering, og/eller politikker, der fastsætter komplekse procedurer 

for fastlæggelse af gennemførelsesordninger, som f.eks. samhørighedspolitikken eller 

udvikling af landdistrikterne – bør aftales for en periode på 5+5 år med en obligatorisk 

midtvejsrevision; 

7. minder om, at Det Europæiske Råds praksis med at forsøge at udvide dets rolle, så den 

griber ind i den lovgivningsmæssige proces, ved at træffe beslutninger om 

lovgivningsmæssige bestemmelser under FFR-forhandlingerne ikke er i 

overensstemmelse med traktaterne, som udtrykkeligt udelukker en sådan rolle for Det 

Europæiske Råd; 

8. påpeger FFR'ens betydning som et flerårigt budget, der primært har fokus på 

investeringer; 

9. understreger, at brexit vil få alvorlig indvirkning på den næste FFR, navnlig på 

indtægtssiden; fastholder derfor, at det er nødvendigt nøje at overveje indførelsen af 
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egentlige egne indtægter; støtter henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende 

Egne Indtægter hvad angår diversificering af EU-budgettets indtægter, herunder nye 

egne indtægter, for at mindske BNI-bidragenes andel af EU-budgettet med henblik på at 

komme væk fra medlemsstaternes tilgang med "rimelige modydelser"; 

10. mener, at Den Europæiske Union ikke kan afvente udfaldet af brexit, inden 

forberedelserne til forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for perioden 

efter 2020 indledes, og at Kommissionen snarest muligt bør forelægge et forslag herom, 

helst inden udgangen af første kvartal af 2018; 

11. minder om, at nye EU-prioriteter og -initiativer bør finansieres med nye midler, uden at 

det går ud over de eksisterende programmer og politikker; kræver i denne forbindelse en 

vidtrækkende reform af EU's finansieringsordning – en egentlig ordning med egne 

indtægter – for at gøre EU-budgettet mere stabilt, mere bæredygtigt og mere 

forudsigeligt, samtidig med at gennemsigtigheden over for borgerne øges; mener, at der 

skal gøres noget ved spørgsmålet om budgettets enhed og øget budgetfleksibilitet; 

12. mener, at EU-borgerne i stigende grad stiller krav om, at Unionen imødegår store 

udfordringer af grænseoverskridende karakter, som ikke kan løses effektivt af 

medlemsstaterne; advarer medlemsstaterne om, at Unionen ikke i tilstrækkelig grad kan 

imødegå disse udfordringer, hvis ikke dens budgetmidler øges i overensstemmelse 

hermed; 

13. opfordrer til øget komplementaritet mellem de nationale budgetter og EU-budgettet; 

14. er af den opfattelse, at oprettelsen af en ny budgetpost til gennemførelsen af en 

europæisk forsvarsunion, helst finansieret med nye egne indtægter, vil være i 

overensstemmelse med EU-traktaterne; 

15. understreger, at den næste FFR fuldt ud bør tage hensyn til de forpligtelser, som EU har 

indgået inden for rammerne af COP 21. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 11.10.2017    
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