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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 

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

1. understreger, at de udfordringer, der peges på i Europa 2020-strategien, stadig er 

gældende og sandsynligvis vil blive større i de kommende år; peger navnlig på det 

overordnede prioriterede mål om en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og målene 

for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social inklusion og klima/energi; 

2. mener, at Unionen, hvis den skal nå målene i Europa 2020-strategien og tackle nuværende 

og nye udfordringer på effektiv vis, nødvendigvis skal have tildelt et budget, der svarer til 

den mission, som den forventes at fuldføre; mener, at EU-budgettets nuværende niveau, 

som svarer til 1 % af EU-28's BNP, er utilstrækkeligt til at nå disse mål; 

3. er af den faste overbevisning, at EU-budgettet skal udstyres med en ordning for egentlige 

egne indtægter, der har enkelhed, retfærdighed og gennemsigtighed som styrende 

principper; anser arbejdet i Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter for at være 

af allerstørste betydning og forventer rettidige, effektive og ambitiøse forslag; mener, at 

en sådan ordning bør mindske BNI-bidragenes andel af EU-budgettet med henblik på at 

komme væk fra medlemsstaternes tilgang med "rimelige modydelser"; insisterer i denne 

forbindelse på, at alle former for rabatter udfases; 

4. understreger, at EU-budgettet er nødt til at være enkelt, klart og letforståeligt for EU-

borgerne og være samordnet med de nationale budgetter; mener, at dette bør være de 

underbyggende principper for både udgifts- og indtægtssiden af EU-budgettet; 

5. opfordrer til, at der iværksættes en oplysningskampagne for at sikre, at borgerne i hele 

Europa er bedre informeret om EU-budgettet, så de bliver bekendt med, hvordan pengene 

bruges og med de budgetmæssige ændringer, der kan have konsekvenser for dem; 

6. minder om de mange positive tilkendegivelser til fordel for et enkelt hjemsted for Europa-

Parlamentet i betragtning af den symbolske værdi af et sådant skridt og de faktiske 

besparelser, det ville medføre; 

7. mener, at den flerårige finansielle ramme (FFR) bør give mulighed for maksimal 

fleksibilitet med henblik på at kunne reagere på kriser og nye politiske prioriteter; 

understreger i den forbindelse, at en ambitiøs midtvejsrevision af FFR 2014-2020 er 

absolut nødvendig; understreger i denne forbindelse behovet for, at alle ekstraordinære 

indtægter hidrørende fra frigørelser i EU-budgettet eller fra bøder i konkurrencesager 

stilles til rådighed for budgettet; 

8. bemærker, at EU's budget ofte anvendes til at finansiere ekstraordinære behov eller nye 

politiske prioriteter, som ikke var forudset på tidspunktet for vedtagelsen af FFR; 

understreger, at EU's forpligtelser imidlertid bør overholdes fuldt ud, og at eventuelle nye 

initiativer og behov ikke bør finansieres på bekostning af eksisterende EU-programmer og 

-politikker; mener, at FFR's særlige instrumenter bør mobiliseres til dette formål, hvis det 

er nødvendigt, og medregnes ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme, både med 

hensyn til forpligtelses- og betalingsbevillinger; 
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9. understreger, at det er nødvendigt at værne om princippet om budgettets enhed, og er 

bekymret over den seneste tids skift væk fra fællesskabsmetoden over til mellemstatslig 

beslutningstagning, som det er set ved oprettelsen af ad hoc-satellitinstrumenter uden for 

EU-budgettet, som f.eks. trustfondene; understreger, at det er nødvendigt at sikre 

parlamentarisk kontrol med alle EU's udgifter; 

10. understreger behovet for at anvende den almindelige lovgivningsprocedure til vedtagelse 

af FFR-forordningen for at bringe den i overensstemmelse med den beslutningsprocedure, 

der anvendes i forbindelse med stort set alle EU's flerårige programmer, herunder deres 

respektive finansielle tildelinger samt EU's budget; mener, at Parlamentet med 

godkendelsesproceduren fratages den beslutningskompetence, som det har med hensyn til 

vedtagelsen af de årlige budgetter, samtidig med at bestemmelsen om enstemmighed i 

Rådet betyder, at aftalen afspejler den laveste fællesnævner, der er baseret på behovet for 

at undgå, at en enkelt medlemsstat nedlægger veto. 
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