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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

A. der henviser til, at EU i henhold til artikel 8 i traktat om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) er forpligtet til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og 
sikre integration af ligestillingsaspektet i alle dets tiltag;

1. mener, at en reform af indtægtssiden bør gå hånd i hånd med en reform af udgifterne og af 
rabatter og korrektioner med henblik på at øge EU-merværdien af EU's udgifter ved at 
sikre en synlig forbindelse mellem udgifterne og EU's politikker og prioriteter og ved at 
støtte EU's politikker inden for de centrale EU-kompetenceområder, som viser et stort 
potentiale for EU-merværdi, såsom beskyttelse af grundlæggende rettigheder, det indre 
marked, migrations- og asylpolitik, regional og social samhørighedspolitik, den fælles 
landbrugspolitik, miljøbeskyttelse og klimaindsats, energiunionen, den fælles sikkerheds-
og forsvarspolitik, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, forskning, teknologisk 
udvikling og nedbringelse af den finanspolitiske heterogenitet på det indre marked som 
anbefalet i Montirapporten1;

Den flerårige finansielle ramme

2. minder om, at EU's udgifter bør have tilstrækkelig fleksibilitet og gøres til genstand for 
omhyggelig demokratisk kontrol og ansvarlighed, hvilket nødvendiggør, at Parlamentet 
inddrages fuldt ud i alle faser af beslutningsprocessen om den flerårige finansielle ramme 
(FFR) af respekt for dets prærogativer som medlovgiver; opfordrer, eftersom 
sektorlovgivningen etablerer langt størstedelen af EU-programmerne, til at gå over til 
afstemning med kvalificeret flertal i Rådet og til en tættere dialog mellem Rådet og 
Parlamentet i forbindelse med forhandlingerne om den næste FFR, inden Rådet formelt 
forelægger sit forslag til forordning om den flerårige finansielle ramme, og advarer mod 
Det Europæiske Råds sædvanlige top-down-tilgang med at fastsætte de overordnede lofter 
pr. udgiftsområde frem for først at vurdere programmernes faktiske behov;

3. understreger, at enhver revision af FFR bør sikre fuld inddragelse af Parlamentet og 
beskytte dets prærogativer som en af budgetmyndighedens ligestillede parter; glæder sig 
over Kommissionens forslag om en midtvejsevaluering, der skal forelægges inden den 1. 
januar 2024, men beklager, at den ikke har foreslået en retligt bindende og obligatorisk 
midtvejsrevision med en særlig procedure, der omfatter en bindende tidsplan, som sikrer, 
at Parlamentet inddrages fuldt ud; fastholder, at der er behov for fuldt ud gennemførte 
forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet med henblik på midtvejsrevisionen af FFR;

4. minder om, at Parlamentet ved flere lejligheder har opfordret til, at de fremtidige FFR'er 
tilpasses varigheden af valgperioden og Kommissionens mandat; beklager, at 
Kommissionen ikke har udarbejdet et klart forslag om fastlæggelse af metoderne for den 
praktiske gennemførelse af en finansiel ramme på 5+5 år i fremtiden;

                                               
1Endelig rapport og henstillinger fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter om EU's fremtidige 
finansiering, som blev vedtaget i december 2016.
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5. understreger, at den næste FFR giver Unionen en mulighed for at vise, at den står sammen 
og er i stand til at imødegå politiske udviklinger som brexit, fremkomsten af populistiske
og nationalistiske bevægelser og ændringer i det globale lederskab; understreger, at 
splittelser inden for EU ikke er det rette svar på globale udfordringer og borgernes 
bekymringer; mener, at især forhandlingerne om brexit viser, at fordelene ved at være
medlem af Unionen langt overstiger omkostningerne ved at bidrage til dens budget;

6. mener, at kravet om enstemmighed for vedtagelsen af FFR-forordningen udgør en reel 
proceduremæssig hindring; opfordrer i denne henseende Det Europæiske Råd til at 
aktivere passerellebestemmelsen i artikel 312, stk. 2, i TEUF med henblik på at gøre det 
muligt at vedtage FFR-forordningen med kvalificeret flertal; minder desuden om, at den 
overordnede passerellebestemmelse i artikel 48, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU), også kan tages i brug med henblik på anvendelse af den almindelige 
lovgivningsprocedure; understreger, at et skift i retning af at anvende kvalificeret flertal i 
forbindelse med vedtagelsen af FFR-forordningen ville være i overensstemmelse med 
beslutningsprocessen for vedtagelse af stort set alle EU's flerårige programmer og den 
årlige procedure for vedtagelse af EU's budget;

7. glæder sig over Kommissionens tilgang med at knytte betalinger fra EU-budgettet 
sammen med overholdelsen af retsstatsprincippet som en grundlæggende værdi for Den 
Europæiske Union, er af den opfattelse, at suspension af EU-udgifter i en medlemsstat kun 
bør anvendes som sidste udvej, og gentager, at den har til hensigt nøje at gennemgå alle 
elementer i forslaget vedrørende retsstatsprincippet og at indføre de bestemmelser, der er 
nødvendige for at sikre, at de endelige modtagere af Unionens budget på ingen måde kan 
blive ramt af overtrædelser af regler, som de ikke er ansvarlige for;

8. minder om, at ligestilling mellem mænd og kvinder er nedfældet i traktaterne og bør indgå 
i alle EU's aktiviteter for at sikre ligestilling i praksis; understreger, at kønsbudgettering 
skal være en integreret del af FFR, ved at der medtages et klart tilsagn herom i FFR-
forordningen;

9. understreger, at den næste flerårige finansielle ramme fuldt ud bør tage højde for EU's 
tilsagn inden for rammerne af COP 21;

10. anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for at udarbejde en 
betingelsesklausul, som kobler suspension af budgetforpligtelser og �betalinger i 
forbindelse med EU-fondene sammen med medlemsstaternes manglende opfyldelse af 
forpligtelserne under EU-retten baseret på princippet om solidaritet mellem 
medlemsstaterne inden for den europæiske asylpolitik og i henhold til EU's charter om 
grundlæggende rettigheder; anmoder om, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de endelige modtagere af midler fra Unionens budget på ingen måde kan berøres af 
overtrædelser af reglerne, som de ikke er ansvarlige for;

Egne indtægter

11. minder om, at selv om det i artikel 311, tredje afsnit, i TEUF påbydes, at Parlamentet kun 
skal høres i forbindelse med en afgørelse, der skal vedtages om Unionens ordning for egne 
indtægter, kræver proceduren for vedtagelse af gennemførelsesforanstaltningerne for 
denne ordning, som anført i fjerde afsnit, at Parlamentet giver sin godkendelse; opfordrer 
Rådet til nøje at inddrage Parlamentet i alle faser af proceduren for vedtagelse af egne 
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indtægter;

12. minder om, at artikel 311 i TEUF fastsætter, at "Unionen tilvejebringer de nødvendige 
midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik. Budgettet finansieres med 
forbehold af andre indtægter fuldt ud af egne indtægter"; understreger derfor, at det retlige 
krav om at forsyne EU-budgettet med egentlige egne indtægter følger direkte af traktaten;

13. glæder sig over, at Kommissionens foreslåede nye kategorier af egne indtægter er knyttet 
til politikker med en høj EU-merværdi for ikke at øge den samlede skattebyrde for 
borgerne, men mindske byrden på de nationale statskasser og skabe en bevidsthed blandt 
borgerne om et selvstændigt EU-budget, der viser merværdien af den europæiske 
integration. beklager, at disse forslag ikke er ambitiøse, hvilket fører til, at det er umuligt 
at nå det fastsatte mål om at øge andelen af egentlige egne indtægter, og opfordrer 
Kommissionen til at færdiggøre sine forslag ved at indføre forskellige egne indtægter på 
områder som f.eks. beskatning og bekæmpelse af skatteundgåelse;

14. bemærker i forlængelse af konklusionerne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne 
Indtægter, at korrektionen for Det Forenede Kongerige bortfalder, når Det Forenede 
Kongerige træder ud af EU; minder derfor om, at alle korrektioner, som er knyttet til 
finansieringen af den britiske korrektion, bør ophæves straks efter landets udtrædelse af 
EU;

15. mener, at Brexit også udgør en lejlighed til at overveje at afskaffe alle andre 
korrektionsmekanismer, som indrømmes nogle medlemsstater, og som ikke længere er 
berettigede, og mener, at dette vil gøre det muligt at genoprette en fuldstændig 
ligebehandling af medlemsstaterne hvad angår deres bidrag til Unionens budget.
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Modifikationer

Modifikation 1

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027
Betragtning 1

Kommissionens forslag Modifikation

(1) Under hensyntagen til behovet for 
en passende forudsigelighed med 
henblik på forberedelse og 
gennemførelse af investeringer på 
mellemlang sigt bør den periode, 
som den flerårige finansielle ramme 
("FFR") dækker, fastsættes til syv 
år regnet fra den 1. januar 2021;

1. Under hensyntagen til behovet for 
en passende forudsigelighed med 
henblik på forberedelse og 
gennemførelse af investeringer på 
mellemlang sigt bør den periode, 
som den flerårige finansielle ramme 
("FFR") dækker, fastsættes til syv 
år regnet fra den 1. januar 2021; der 
henviser til, at Kommissionen bør 
udarbejde et klart forslag om 
fastlæggelse af metoderne for den 
praktiske gennemførelse af en 
finansiel ramme på 5+5 år i 
fremtiden.

Modifikation 2

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Modifikation

(9a) Artikel 8 i TEUF fastsætter 
princippet om integrering af 
kønsaspektet i alle EU-aktiviteter, 
hvilket kræver tildeling af 
tilstrækkelige ressourcer og 
gennemsigtighed i de 
budgetbevillinger, der er afsat til at 
fremme ligestilling mellem 
kønnene og bekæmpe 
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kønsdiskrimination.

Modifikation 3

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Modifikation

(10a) Senest den 1. januar 2023 bør 
Kommissionen forelægge en 
vurdering af gennemførelsen af 
FFR sammen med forslag til en 
obligatorisk revision med en særlig 
procedure, der omfatter en 
bindende tidsplan, som sikrer, at 
Parlamentet inddrages fuldt ud.

Modifikation 4

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027 
Betragtning 14

Kommissionens forslag Modifikation

(14) Det er nødvendigt at fastsætte 
generelle regler for det 
interinstitutionelle samarbejde 
under budgetproceduren.

(14) Det er nødvendigt at fastsætte 
generelle regler for det 
interinstitutionelle samarbejde 
under budgetproceduren under 
hensyntagen til institutionernes 
budgetbeføjelser som fastsat i 
traktaterne.
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Modifikation 5

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Modifikation

Artikel 3a (ny)
Kønsbudgettering

Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen indarbejder 
kønsperspektivet i niveauerne af 
budgetproceduren for hvert berørt år og 
strukturerer indtægter og udgifter for at 
fremme ligestilling.

Modifikation 6

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027 
Artikel 16

Kommissionens forslag Modifikation

Artikel 16
Midtvejsgennemgang af FFR

Inden den 1. januar 2024 forelægger 
Kommissionen en gennemgang af, 
hvordan FFR'en fungerer. Denne 
gennemgang skal om nødvendigt ledsages 
af relevante forslag til revision.

Artikel 16
Midtvejsrevision af FFR

Senest den 1. januar 2023 forelægger 
Kommissionen en vurdering af 
gennemførelsen af FFR sammen med 
forslag til en obligatorisk revision.

Rådet reviderer denne forordning efter 
den lovgivningsprocedure, der er fastsat i 
artikel 312 i TEUF, og efter at have 
indhentet godkendelse fra Europa-
Parlamentet.
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