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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

Målsætninger under den flerårige finansielle ramme (FFR) 

1. påpeger, at FFR bør planlægges på grundlag af beløb, som kan sikre strategisk vækst og 

øget EU-merværdi, som vil gøre EU's økonomi stærkere og samfundet mere 

proeuropæisk; understreger, at EU-budgettet bør være forståeligt og gennemsigtigt; 

Tilpasning af budget- og strategicyklusser 

2. bemærker, at den syvårige varighed af FFR ikke synkroniseres med Parlamentets og 

Kommissionens femårige mandat og heller ikke er på linje med EU's tiårige strategiske 

planlægningscyklus og Europa 2020-strategien; er af den opfattelse, at denne manglende 

synkronisering kan underminere EU's demokratiske legitimitet og effektiviteten af dets 

politiske styring, da der kan opstå situationer, hvor Parlamentet og Kommissionen er 

bundet af aftaler om politiske mål og finansielle anliggender, der er indgået inden for den 

foregående ramme; understreger, at dette kan skabe indtryk af, at valget til Europa-

Parlamentet er irrelevant i forbindelse med langsigtet budgetmæssig og strategisk 

planlægning; 

3. gentager sit synspunkt om, at FFR's varighed bør reduceres fra syv til fem år, således at 

den er i overensstemmelse med Parlamentets og Kommissionens politiske 

mandatperioder1, og at dette bør ske på en sådan måde, at gennemførelsen eller 

forvaltningen af igangværende programmer ikke bringes i fare, samtidig med at der 

indføres bestemmelser om en langsigtet programstrategi på fem plus fem år med en 

obligatorisk midtvejsgennemgang; påpeger, at der i 2020 vil være mulighed for at bringe 

den langsigtede strategicyklus i overensstemmelse med budgetcyklussen, og henstiller på 

det kraftigste til, at denne mulighed udnyttes; mener, at Kommissionen også bør 

undersøge muligheden for at indføre et rullende program, hvor hver flerårige finansielle 

ramme delvist overlapper den foregående ramme, samtidig med at den bevarer sin 

nuværende varighed, ud fra antagelsen om, at en sådan overlapning vil kunne bidrage til at 

imødegå de naturligt forekommende høj- og lavpunkter; 

Omfattende gennemgang af EU's udgifter 

4. påpeger, at Den Europæiske Revisionsret i sine årsberetninger og særberetninger2 har 

fremhævet mange tilfælde, hvor EU's udgifter kunne være blevet planlagt mere strategisk 

og dermed ført til bedre resultater; beklager i denne forbindelse, at de midler, der afsættes 

til store udgiftsprogrammer og -ordninger, ofte ikke er i overensstemmelse med de 

politiske mål, der er opstillet i den tiårige strategiske planlægningscyklus, og således 

                                                 
1  Jf. punkt 73 i Parlamentets beslutning af 6. juli 2016 om "Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle 

ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag" (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0309) og punkt 5 i dets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende 

del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 

regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (Vedtagne tekster 

P8_TA(2017)0143). 
2  Jf. f.eks. Den Europæiske Revisionsrets særberetninger nr. 4, 8, 19 og 23 fra 2016. 
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potentielt kan føre til modstridende resultater; 

5. opfordrer Kommissionen til, når den fremsætter sit forslag til FFR for perioden efter 2020, 

at lade dette forslag ledsage af en detaljeret beskrivelse af de strategiske prioriteter, som 

forslaget til FFR er baseret på; understreger, at disse prioriteter bør tages i betragtning ved 

udarbejdelsen af en omfattende Europa 2030-strategi, som bør undersøges indgående af 

Parlamentet forud for Rådets vedtagelse af FFR efter 2020; 

6. anmoder Kommissionen om forud for udarbejdelsen af dens forslag til en ny FFR at 

foretage en grundig og gennemgribende udgiftsanalyse, som vil vurdere, i hvilket omfang: 

– tildelingen af ressourcer i EU-budgettet afspejler EU's strategiske prioriteter og 

muligheder for at skabe merværdi, navnlig i forbindelse med politikker, der har vist 

sig at dræne mange ressourcer, selv om de blot tjener en række omfordelende 

funktioner, såsom samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik (CAP), og i 

forbindelse med de senest prioriterede politikområder, hvor budgetforanstaltningerne 

har vist sig at være utilstrækkelige, når der er tale om varierende betingelser, f.eks. i 

forbindelse med indvandringspolitik og EU's optræden udadtil 

– EU's programmer og ordninger bidrager til at opnå strategiske prioriteter, giver valuta 

for pengene og kontrollerer risikoen for uregelmæssigheder, således som det fremgår 

af Revisionsrettens baggrundsnotat om midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle 

ramme for 2014-2020 af 3. november 20161 

– EU's forskellige programmer og ordninger arbejder sammen på en sammenhængende 

måde, navnlig på områder, hvor tvetydige mål eller gennemførelsen kan føre til 

modstridende resultater og ineffektiv udnyttelse af midlerne 

– visse programmer slet ikke har vist sig at være effektive eller have nogen merværdi, 

således at der kan indføres bestemmelser om at opgive sådanne med henblik på at 

fremme programmer, som har vist sig at have en reel merværdi; 

7. anmoder også Kommissionen om, inden den udarbejder sit forslag til en ny FFR, at 

foretage en sammenlignende analyse af gennemførelsesomkostningerne i forbindelse med 

tilskud og tilbagebetalingspligtig finansiel støtte for perioden 2014-2020, navnlig gennem 

finansielle instrumenter, med henblik på at fastsætte det faktiske niveau for sådanne 

omkostninger, således som det anbefales i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 

19/20162; 

8. opfordrer Kommissionen til at tage resultaterne af udgiftsanalysen nøje i betragtning, når 

den udarbejder sit forslag til FFR og formulerer en kommende EU-strategi; insisterer i 

denne forbindelse på, at Kommissionen skal sikre, at de administrative mekanismer og 

kontrolmekanismerne er pålidelige på alle niveauer og i alle faser af EU's budgetmæssige 

ramme, samt at det på effektiv vis er muligt at forhindre svig og afsløre 

uregelmæssigheder; opfordrer Kommissionen til at bevæge sig i retning af en risikobaseret 

evaluering, hvor kontrolressourcer i højere grad kunne fokusere på de regioner og 

                                                 
1 Jf. punkt 55. 
2  Revisionsrettens særberetning nr. 19/2016 med titlen "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle 

instrumenter – hvad man kan lære af programperioden 2007-2013".  



 

AD\1139776DA.docx 5/12 PE606.021v02-00 

 DA 

områder, hvor risikoen for uregelmæssigheder har vist sig at være mere markant; 

Fleksibilitet i forbindelse med mål og nye prioriteringer 

9. bemærker, at Unionens politikker kan have forskellige kort-, mellemlang- og langsigtede 

mål, hvis gennemførelse ikke nødvendigvis kan bestemmes af en enkelt flerårig finansiel 

ramme; mener, at der bør tages højde for en ny balance mellem fastsættelse af politiske 

dagsordener, politikgennemførelse og de finansielle rammer; 

10. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre reel budgetfleksibilitet 

med hensyn til politiske mål ved navnlig at oprette et rullende budgetteringsprogram med 

en femårig planlægningshorisont, revisionsklausul(er) vedrørende mål og politikker samt 

et rullende evalueringsprogram; forventer øget intern fleksibilitet mellem 

udgiftsområderne og udgiftsårene med henblik på at sikre maksimal udnyttelse af de nye 

FFR-lofter; 

11. påpeger, at EU kan komme til at stå over for mange nye udfordringer i løbet af FFR-

perioden; opfordrer Kommissionen til at sikre fleksibilitet i budgetplanlægningen, således 

at den er i stand til at håndtere uventede ændrede omstændigheder mere effektivt; mener i 

denne forbindelse, at det i koordinering med andre aktioner fortsat er nødvendigt at træffe 

passende nødforanstaltninger for at dæmpe kriserne i Europa, navnlig inden for landbrug 

og migration, sideløbende med foranstaltninger, der skal sikre, at Parlamentets rolle i 

forbindelse med gennemførelsen og vedtagelsen af FFR respekteres fuldt ud, og at Rådet 

ikke handler uden Parlamentets samtykke; 

12. minder om sin bekymring over, at den finansielle kompleksitet, der skyldes samspillet 

mellem mere end et tusinde finansieringstekniske instrumenter og trustfonde og mellem 

de mange finansielle mekanismer, som understøtter Unionens politikker, og som ikke 

figurerer i Unionens balance, er en væsentlig årsag til, at demokratisk ansvarlighed 

nærmest kan være en umulighed med de myriader af budgetter; opfordrer derudover til at 

forenkle myriaderne af budgetter og sikre mere fleksibilitet med hensyn til tværsektoriel 

brug af forskellige finansielle instrumenter med henblik på at overvinde de restriktive 

bestemmelser, der forhindrer modtagere i at drage fordel af flere projektprogrammer, som 

har overensstemmende mål; 

13. gentager sin opfordring til at integrere Den Europæiske Udviklingsfond i EU's budget med 

henblik på at kunne kontrollere og tackle de grundlæggende årsager til den 

uforholdsmæssige migration på en bedre måde og på en måde, som er i overensstemmelse 

med EU's politikker og strategier samt ved hjælp af værktøjer og metoder, der udspringer 

af Unionens budgetmæssige beføjelser; mener, at fælles europæiske udfordringer inden 

for rammerne af udviklingspolitikken ville kunne håndteres bedre gennem en fælles 

forvaltning af midlerne fra EU-budgettet; 

Velbegrundede behov og europæisk merværdi 

14. tilslutter sig det forslag, som Den Europæiske Revisionsret har fremsat i sit 

baggrundsnotat om midtvejsgennemgangen af FFR for 2014-2020, ifølge hvilket det er 

bedre at fastsætte varigheden af programmer og ordninger på grundlag af politiske behov 

og borgernes behov frem for at basere den på den finansielle planlægningsperiodes 



 

PE606.021v02-00 6/12 AD\1139776DA.docx 

DA 

længde1; 

15. påpeger, at medlemsstaterne og Kommissionen burde være i stand til at fremlægge 

velbegrundede behov for EU-støtte og definere målene og opnåelse af resultater, før 

udgifterne fastsættes, og fremhæver vigtigheden af at respektere borgernes reelle behov 

ved hjælp af en integreret territorial tilgang; opfordrer Kommissionen til klart at definere 

kriterierne for EU-merværdi med henblik på at undgå eventuelle tvetydigheder, når der 

træffes afgørelser vedrørende EU's udgifter; påpeger endvidere, at principperne om 

produktivitet, effektivitet og forsvarlig økonomisk forvaltning bør overholdes forud for 

enhver budgetmæssig beslutning; 

16. er af den opfattelse, at EU's krav om gennemsigtighed opfyldes på en ideel måde af de 

regioner, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med de europæiske 

regnskabsstandarder for den offentlige sektor; bemærker endvidere, at dobbelt bogholderi 

ville være et ideelt middel til at lette de rapporteringsforpligtelser, som regionerne og 

erhvervsfremmende institutioner har over for Kommissionen; opfordrer som et yderligere 

incitament til at lade gennemførelse og løbende tilpasning af standarder for offentlig 

regnskabsføring medfinansiere af EU; 

17. tilskynder Kommissionen til yderligere at styrke og strømline strukturen og 

sammensætningen af EU's udgifter til samhørighedspolitikken med henblik på at kunne 

tackle de forskelle og kløfter mellem by- og landområder og medlemsstaterne imellem 

med henblik på at vende udviklingen med stigende forskelle samt for at overvinde 

fragmentering og sikre EU's fremtidige stærke udvikling som et demokratisk, stærkt og 

sammenhængende samfund; gentager sit synspunkt om, at yderligere politiske prioriteter 

bør kobles sammen med ekstra finansielle midler og ikke bør finansieres på bekostning af 

eksisterende EU-politikker; er af den opfattelse, at økonomisk, social og territorial 

samhørighed og Unionens politikker fortsat kan yde støtte til mindre udviklede regioner 

og til et bedre grænseoverskridende samarbejde, men opfordrer Kommissionen til ikke 

blot at yde finansiel støtte, men til – i betragtning af borgernes reelle behov – i endnu 

højere grad at fokusere på udvikling og modernisering, vækst, innovation, mobilitet, 

klimaændringer samt på at sikre landområder med henblik på at beskytte dem mod 

menneskeskabte katastrofer, naturkatastrofer, energi- og miljømæssig omstilling samt 

mod de territoriale virkninger af EU's politikker, samtidig med at der anvendes de samme 

kriterier i hele EU; påpeger endvidere, at denne stedbaserede tilgang både skaber 

europæisk merværdi samt værdi for EU's borgere og er afgørende for, at målet om et 

intelligent, bæredygtigt og inklusivt Europa nås, eftersom den giver fleksibilitet til at 

formulere integrerede løsninger til forskellige territoriale behov, uden at det tematiske 

fokus i EU's politikker går tabt; 

18. gentager sin opfordring om at forenkle samhørighedspolitikkens forvaltningssystem på 

alle forvaltnings- og kontrolniveauer, idet dette bør være baseret mere på gensidig tillid og 

samarbejde mellem forskellige revisionsmyndigheder med henblik på at reducere den 

administrative byrde; er af den opfattelse, at EU's økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighedspolitik bør fokusere mere på de specifikke behov i de respektive regioner 

med henblik på at imødegå deres reelle svagheder og fremme deres styrker; 

19. påpeger, at der ved fordelingen af EU's midler bør tages mere højde for den seneste 

                                                 
1  Jf. punkt 39 og 40. 
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udvikling med hensyn til modtagere af samhørighedsmidler; opfordrer Kommissionen til 

at forelægge et revideret system for medfinansieringssatserne for samhørighedsprojekter, 

der anerkender tidligere udvikling og reducerer andelen af EU-finansiering i områder, 

hvor der allerede er sket fremskridt; 

20. påpeger, at der er behov for en ny balance mellem på den ene side den fælles 

landbrugspolitik og samhørighedspolitikken, og på den anden side andre af EU's interne 

politikker og en styrket ekstern kapacitet, herunder elementer af sikkerhed og forsvar; 

opfordrer Kommissionen til at lægge vægt på samarbejde på sikkerheds- og 

forsvarsområdet ved udarbejdelsen af sit forslag til FFR for perioden efter 2020 og i 

forbindelse med reformer og gennemførelse af EU's finansielle instrumenter, såsom Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); støtter idéen om yderligere 

europæisk integration og konkrete initiativer på området for sikkerhed og forsvar; 

21. minder om sine bemærkninger1 om den uholdbare opbygning for så vidt angår udgifterne 

inden for den fælles landbrugspolitik: bemærker med bekymring, at 44,7 % af alle 

Unionens bedrifter havde en indkomst på under 4 000 EUR; bemærker med endnu større 

bekymring, at 80 % af modtagerne af den fælles landbrugspolitiks direkte støtte i 

gennemsnit modtager ca. 20 % af betalingerne og anbefaler, at Kommissionen giver 

mandat til at indføre et loft for betalinger under den fælles landbrugspolitik med henblik 

på at afhjælpe denne skævhed; påpeger, at større bedrifter i tider med ustabilitet og kriser 

ikke nødvendigvis behøver den samme grad af støtte til stabilisering af deres 

landbrugsindtægter som mindre bedrifter, eftersom de ofte kan drage nytte af 

stordriftsfordele, som med rimelighed kan forventes at gøre dem mere modstandsdygtige; 

mener, at den fælles landbrugspolitiks finansieringsordninger kunne fokusere mere på 

landbrugere, for hvilke forholdene er særligt vanskelige, såsom for små bedrifter og 

bedrifter, som er beliggende i klimatisk og geografisk udfordrende områder samt i tyndt 

befolkede områder; 

22. opfordrer Kommissionen til, når den overvejer en forenklet og moderniseret fælles 

landbrugspolitik, at give mandat til at udforme politikken på en anderledes måde eller 

indføre en anden model for fordelingen af direkte betalinger med henblik på at sikre bedre 

måder, hvorpå offentlige midler kan målrettes miljø- og klimaindsatsen; understreger 

imidlertid, at det er nødvendigt at yde afbalancerende finansiel kompensation til dækning 

af omkostningerne ved opretholdelsen af høje sundheds- og miljømæssige standarder for 

fødevareproduktion og til dækning af de høje produktionsomkostninger, som er forbundet 

med de udfordrende klimaforhold i visse geografiske områder, eftersom landbrugere i 

Europa ofte har svært ved at følge med i den globale konkurrence; 

Hvordan kan der sættes en stopper for uindfriede forpligtelser: konsekvenserne af manglen 

på en reel evaluering og manglen på effektiv budgetkapacitet 

23. beklager dybt det vedvarende høje niveau af uindfriede forpligtelser, som på den ene side 

skyldes forsinkelser i medlemsstaternes indsendelse af betalingsanmodninger og på den 

anden side er forårsaget af Kommissionens meget forsinkede fremsættelse af 

                                                 
1  Jf. punkt 207 i Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende 

del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 

regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0143). 
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programforslag; påpeger, at disse omstændigheder gør enhver effektiv evaluering og 

gennemgang af budgetgennemførelsen umulig, uanset om sådanne gennemføres i midten 

eller i slutningen af programmeringsperioden; beklager, at dette hæmmer 

budgetmyndighedens prognosticeringskapacitet; beklager navnlig, at de uindfriede 

forpligtelser steg betragteligt ved udgangen af 2016, hvor de nåede op på 238 mia. EUR, 

og at stigningen i forhold til tallet for 2015 – over 21 mia. EUR – var dobbelt så høj som 

oprindelig forventet; 

24. påpeger, at denne situation i høj grad er et resultat af det meget lave niveau for 

medlemsstaternes indgivelse af betalingsanmodninger for 2014-2020, og understreger, at 

dette kan underminere effektiviteten af de europæiske struktur- og investeringsfonde; 

anmoder Kommissionen om at analysere de grundlæggende årsager til forsinkelserne i 

forbindelse med medlemsstaternes indgivelse af betalingsanmodninger og om navnlig at 

genoverveje strukturfondenes overordnede struktur med henblik på at fremskynde den 

proces, som er forbundet med EU's programmering, Kommissionens overvågning og 

gennemførelsen fra medlemsstaternes myndigheders side; 

25. opfordrer Kommissionen til at sætte spørgsmålstegn ved merværdien af n+2- og n+3-

regler i forbindelse med udbetalinger af strukturfondsmidler og til at fremsætte et forslag 

om, at medlemsstaterne ved udgangen af programmeringsperioden er forpligtet til at 

tilbagebetale de "sovende" strukturfondsmidler til EU-budgettet; 

Resultatbaseret budget: en ramme for fastsættelse af tærskelværdier 

26. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om i større grad at modernisere og omforme 

EU's budget i overensstemmelse med principperne om resultatbaseret budgettering – hvor 

den sociale indvirkning af en sådan budgettering også vurderes og altid tages i betragtning 

– med henblik på at tilpasse de nye prioriteter, der er aftalt på EU-27-niveau, og for at 

støtte op om en finanspolitisk stabiliseringsfunktion for euroområdet, der anvender egne 

ressourcer; 

27. mener, såfremt der stilles forslag om en ny budgetkapacitet specifikt for medlemsstaterne i 

euroområdet, at en sådan bør udvikles inden for Unionens rammer og underlægges 

passende demokratisk kontrol og ansvarlighed gennem de eksisterende institutioner, og at 

al finansiel bistand fra denne kapacitet skal være betinget af gennemførelsen af aftalte 

strukturreformer; 

28. insisterer på, at formålet med EU-budgettet bør være at realisere de politiske 

målsætninger, der er fastsat i en EU-politikstrategi og afspejlet i FFR's udgiftsområder, og 

at budgetposterne bør forelægges inden for denne ramme og inddeles under de 

programredegørelser, som forfølger disse mål, snarere end efter aktiviteter; opfordrer 

Kommissionen til at udvikle en mere integreret tilgang til brugen af forskellige 

budgetposter og midler med henblik på at være i stand til at reagere på virkelige 

udfordringer på regionalt, nationalt og europæisk plan; understreger endvidere, at 

udgifterne til et forbedret samarbejde bør opføres på EU-budgettet; 

29. minder om, at Parlamentet i sin beslutning, der ledsagede dechargeafgørelsen for 2015, 

anmodede Kommissionen om at foreslå de nødvendige ændringer af udformningen og 

gennemførelsesmekanismen for de europæiske struktur- og investeringsfonde og om 

samtidig at tage højde for forslagene fra Gruppen på Højt Plan om Forenkling med 
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henblik på at styrke samhørighedspolitikkens bidrag til at tackle forskelle i ulighederne 

mellem EU's regioner og medlemsstater og sikre, at der fastsættes mere håndterbare og 

målbare resultatindikatorer i den næste programmeringsperiode, herunder for så vidt angår 

de sociale konsekvenser af sådanne programmer; insisterer på, at alle fremtidige udgifter 

bør fokusere på programmer og instrumenter med dokumenteret merværdi for EU, og at 

resultaterne bør være i centrum i næste generation af alle programmer og ordninger 

sammen med en bedre geografisk balance, som bør sikre en retfærdig fordeling af 

midlerne i hele Europa; 

30. påpeger, at EU's midler burde være i stand til at opfylde finansieringsbehovet i forbindelse 

med nye prioriteringer, såsom bekæmpelse af terrorisme, forvaltning af migration gennem 

håndtering af de grundlæggende årsager, forbedre integrationen ved hjælp af bl.a. 

grænsekontrol og minimering af virkningerne af det eventuelle finansieringshul, som 

måtte opstå som et resultat af Brexit; 

31. opfordrer Kommissionen til at forbedre sin strategi for at gøre borgerne opmærksomme på 

merværdien af EU's midler; 

Hvordan udfyldes tomrummet efter Brexit: strømlining af budgettet og indførelse af nye 

midler  

32. mener, at selv om Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen er en 

beklagelig begivenhed, som vil have en negativ indflydelse på det fremtidige liv for 

borgerne i Det Forenede Kongerige og i de øvrige medlemsstater, også giver mulighed for 

at omdefinere og reformere EU-27's politiske ambitioner og de nødvendige 

budgetværktøjer og -metoder; mener, at EU-27 bør være ambitiøs i forbindelse med sin 

budgetreform og sigte mod at opretholde et årligt EU-budget, som svarer til EU-28-

budgettet; 

33. mener, at de politikområder, som kan forventes at lide markant under det 

budgetunderskud, som er resultatet af Brexit, bør beskyttes mod store tilbageskridt med 

henblik på at forhindre destabilisering af alle nuværende økonomiske, sociale og 

administrative rammer; påpeger især nødvendigheden af at sikre Unionens ressourcer på 

områder som vækst, beskæftigelse, social inklusion, forskning, udvikling og innovation 

med henblik på at fremme EU's globale førerposition; opfordrer i denne forbindelse 

Kommissionen til grundigt at undersøge konsekvenserne af forskellige Brexit-scenarier, 

når den udarbejder sit forslag til FFR og sin konsekvensanalyse; 

34. påpeger imidlertid, at det primære mål i forbindelse med at dække budgetunderskuddet 

ikke bør være at øge andelen af offentlig finansiering, men derimod at skabe et mere 

holdbart økonomisk grundlag for alle politikområder og sikre maksimal udnyttelse af 

private ressourcer; opfordrer i denne forbindelse til et paradigmeskift i EU's udgifter fra 

tilskudsbaseret støtte hen imod et mere finansielt, instrumentorienteret system, som 

imidlertid også vurderer den finansielle kapacitet og behovene hos forskellige modtagere 

omhyggeligt; understreger dog, at dette skift bør ske på en sådan måde, at det ikke 

undergraver den gennemsigtige forvaltning af budgettet og 

budgetkontrolforanstaltningerne; 

35. minder om, at finansielle instrumenter ikke egner sig til enhver form for intervention på 

politikområder som f.eks. samhørighedspolitikken; påpeger, at lån, egenkapital og 
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garantier kan spille en komplementerende rolle, men at sådanne bør anvendes med 

forsigtighed og være baseret på passende forudgående vurdering, og mener, at tilskud kun 

bør komplementeres, når sådanne finansielle instrumenter viser en merværdi og kan have 

en løftestangseffekt ved at tiltrække supplerende finansiel støtte; 

36. understreger især, at det er nødvendigt at undgå unødvendig fiksering af loftet på 1 % af 

EU's BNI, som blev indført i forbindelse med den nuværende FFR for 2014-2020, 

eftersom udgifterne ofte begrænses af dette loft og gør det betydeligt vanskeligere at skabe 

balance på budgettet i tider, hvor forskellige forhold gør sig gældende; opfordrer 

medlemsstaterne til at overveje at udvise fleksibilitet i deres budgetforhandlinger; 

37. tilskynder Kommissionen til at fremlægge konkrete forslag til nye indtægter, som vil 

mindske andelen af de rent BNI-baserede nationale bidrag til EU-budgettet; bemærker, at 

det nye system kunne sætte en stopper for det antieuropæiske "fair return"-

regnskabsprincip, som lægger uforholdsmæssig stor vægt på nettobalancer mellem 

medlemsstater, og som beklageligvis i mange år har domineret budgetdrøftelserne i Rådet; 

38. mener, at muligheden for at opkræve en CO2-afgift gennem CO2-prissætning (enten ved 

hjælp af beskatning eller markedsbaserede instrumenter) – som blev forelagt af Gruppen 

på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter i dennes betænkning om EU's fremtidige 

finansiering1 – i første omgang bør undersøges af Kommissionen som en måde, hvorpå 

budgettet for EU-27 kan styrkes; mener, at et sådant instrument også ville kunne tilføre 

Europa yderligere merværdi, eftersom afgiften ville kunne fungere som et incitament til at 

ændre forbrugernes og producenternes adfærd til fordel for en mindre kulstofintensiv 

fremtid; mener imidlertid, at enhver skattemæssig EU-løsning bør være så neutral som 

mulig i forhold til det samlede skattetryk i en given medlemsstat og i stedet bør satse på 

højere bidrag fra risikovillige aktører; påpeger, at en sådan CO2-afgift ville skulle tage 

hensyn til de nuværende emissionshandelsordninger for at undgå overlapninger og 

modstridende mål og midler; 

39. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til også at overveje andre skatte- og 

afgiftsbaserede indtægter, som EU-27 ville kunne få adgang til, og som ville kunne tilføre 

yderligere europæisk merværdi inden for visse risikobetonede politikområder, samtidig 

med at de ville styrke EU-budgettet;  

40. opfordrer Kommissionen til at benytte sig af muligheden for at reformere EU-budgettet og 

til at afholde sig fra at anvende alle rabatmekanismer, eftersom dette ville medføre en 

mere retfærdig, rimelig og stimulerende struktur for alle medlemsstater. 

  

                                                 
1  Europa-Kommissionen, "EU's fremtidige finansiering: endelig rapport og henstillinger fra Gruppen på Højt 

Plan vedrørende Egne Indtægter", 4. januar 2017, s. 41-43. 
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