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FÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att de utmaningar som fastställdes i Europa 2020-

strategin finns kvar och sannolikt kommer att bli större under de kommande åren. 

Parlamentet pekar särskilt på den överordnade prioriteringen smart och hållbar tillväxt för 

alla samt de fastställda målen om sysselsättning, innovation, utbildning, social inkludering 

och klimat/energi. 

2. Europaparlamentet anser att om unionen ska kunna uppnå sina mål i Europa 2020-

strategin och hantera aktuella och nya utmaningar på ett effektivt sätt måste den tilldelas 

en budget som är proportionerlig i förhållande till det uppdrag som den fått i uppgift att 

utföra. Parlamentet anser att EU-budgetens nuvarande nivå, som motsvarar 1 % av BNP 

för EU-28, inte räcker till för att uppfylla dessa mål. 

3. Europaparlamentet är övertygat om att EU-budgeten måste förses med ett system för 

genuina egna medel, med enkelhet, rättvisa och öppenhet som ledande principer. 

Parlamentet anser att arbetet i högnivågruppen för egna medel är av största betydelse och 

förväntar sig från denna grupp ändamålsenliga och ambitiösa förslag i rätt tid Parlamentet 

anser att ett sådant system bör minska andelen BNI-bidrag till unionens budget så att man 

frångår medlemsstaternas metod för ”rättvist återflöde”. Parlamentet insisterar i detta 

sammanhang på att alla sorters rabatter ska avskaffas. 

4. Europaparlamentet understryker att EU-budgeten måste vara enkel, tydlig och 

lättbegriplig för EU:s medborgare, och att den måste samordnas med de nationella 

budgetarna. Parlamentet anser att dessa principer bör utgöra grundprinciperna för både 

utgifts- och inkomstsidan i EU-budgeten. 

5. Europaparlamentet efterlyser en informationskampanj för att medborgare över hela 

Europa ska bli bättre informerade om EU-budgeten, så att de blir medvetna om hur 

pengarna används och om vilka budgetändringar som kan komma att påverka dem. 

6. Europaparlamentet erinrar om de många uttalanden som gjorts om att utse en enda plats 

för parlamentets säte, med anledning av det symboliska värdet i ett sådant val och målet 

om resursbesparingar. 

7. Europaparlamentet anser att den fleråriga budgetramen bör tillåta största möjliga 

flexibilitet så att man kan reagera på kriser och nya politiska prioriteringar. Parlamentet 

betonar i detta sammanhang att en ambitiös översyn av budgetramen för 2014–2020 är 

absolut nödvändig. Parlamentet betonar i detta sammanhang att alla extraordinära 

inkomster som härrör från anslag som dragits tillbaka inom ramen för EU-budgeten eller 

som härrör från konkurrensböter måste göras tillgängliga i budgeten. 

8. Europaparlamentet konstaterar att EU-budgeten ofta tillgrips för att finansiera 

extraordinära behov eller nya politiska prioriteringar som inte förutsågs när den fleråriga 

budgetramen antogs. Parlamentet framhåller att EU:s åtaganden emellertid bör respekteras 

fullt ut och att nya initiativ och behov inte bör finansieras på bekostnad av befintliga EU-

program och befintlig EU-politik. Parlamentet anser att de särskilda instrumenten inom 
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den fleråriga budgetramen på lämpligt sätt bör tas i anspråk för detta ändamål och räknas 

utanför och över taken för den fleråriga budgetramen, både i fråga om 

åtagandebemyndiganden och i fråga om betalningsbemyndiganden. 

9. Europaparlamentet betonar vikten av att bibehålla principen om enhetlighet i budgeten, 

och ser med oro på den senaste tidens övergång från gemenskapsmetoden till ett 

mellanstatligt beslutsfattande, något som noterats i upprättandet av tillfälliga 

satellitinstrument utanför EU-budgeten, såsom förvaltningsfonder. Parlamentet betonar 

behovet av att säkra parlamentarisk övervakning av alla EU-utgifter. 

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att tillämpa det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet vid antagandet av förordningen om den fleråriga budgetramen för 

att anpassa den till lagstiftningsförfarandet för praktiskt taget alla fleråriga EU-program, 

inklusive deras olika finansiella anslag, samt EU-budgeten. Godkännandeförfarandet 

berövar parlamentet den lagstiftningsbehörighet det utövar i samband med antagandet av 

de årliga budgetarna, samtidigt som regeln om enhällighet i rådet innebär att 

överenskommelsen utgör en minsta gemensamma nämnare baserad på behovet av att 

undvika att en enskild medlemsstat lämnar in veto. 
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