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FÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 

sitt resolutionsförslag: 

Den fleråriga budgetramens mål 

1. Europaparlamentet påpekar att den fleråriga budgetramen bör planeras på grundval av 

belopp som kan säkra strategisk utveckling, ge mervärde för EU, göra EU:s ekonomi 

starkare och göra samhällen mer EU-vänliga. Parlamentet betonar att EU:s budget bör 

vara läsbar och transparent. 

Anpassningen av budgetcyklerna och strategicyklerna 

2. Europaparlamentet konstaterar att den fleråriga budgetramens löptid på sju år varken 

sammanfaller med parlamentets och kommissionens femåriga mandat eller är anpassad till 

unionens 10-åriga strategiska planeringscykel och Europa 2020-strategin. Parlamentet 

anser att denna brist på synkronisering skulle kunna undergräva unionens demokratiska 

legitimitet och den politiska styrningens ändamålsenlighet, eftersom det kan uppstå 

situationer där parlamentet och kommissionen är bundna av avtal om politiska mål och 

finanser som ingåtts under den tidigare ramperioden. Parlamentet betonar att detta skulle 

kunna ge intryck av att valet till Europaparlamentet är något irrelevant när det gäller den 

långsiktiga budget- och strategiplaneringen. 

3. Europaparlamentet upprepar sin åsikt att budgetramens löptid bör minskas från sju till fem 

år så att den stämmer överens med parlamentets och kommissionens politiska 

mandatperiod1, utan att man äventyrar genomförandet eller förvaltningen av pågående 

program, samtidigt som man garanterar en långsiktig programstrategi för en period på fem 

+ fem år med en obligatorisk halvtidsöversyn. Parlamentet påpekar att det under 2020 

kommer att finnas en möjlighet att anpassa den långsiktiga strategicykeln till 

budgetcykeln, och rekommenderar starkt att denna möjlighet utnyttjas. Kommissionen bör 

också undersöka möjligheten att införa ett rullande program där varje flerårig budgetram, 

med samma löptid som nu, delvis skulle täcka den föregående fleråriga budgetramen, på 

antagandet att överlappning skulle kunna bidra till att minska naturligt förekommande 

toppar och dalar. 

Omfattande granskning av EU:s utgifter 

4. Europaparlamentet påpekar att Europeiska revisionsrätten, i sina årsrapporter och 

särskilda rapporter2, har uppmärksammat många fall där EU:s utgifter kunde ha planerats 

på ett mer strategiskt sätt och gett bättre resultat. Parlamentet beklagar i detta 

sammanhang att de medel som anslagits för stora utgiftsprogram och utgiftssystem ofta 

inte var i linje med de politiska målen i den 10-åriga strategiska planeringscykeln, vilket 

                                                 
1  Se punkt 73 i parlamentets resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga 

budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (antagna texter, 

P8_TA(2016)0309) och punkt 5 i parlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör 

en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 

2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (antagna texter, P8_TA(2017)0143). 
2  Se t.ex. Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter nr 4, 8, 19 och 23 från 2016. 
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följaktligen kunde leda till motstridiga resultat. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när den lägger fram sitt förslag till den 

fleråriga budgetramen efter 2020, bifoga en detaljerad beskrivning av de strategiska 

prioriteringar som förslaget till flerårig budgetram bygger på. Parlamentet betonar att 

dessa prioriteringar bör beaktas när man utarbetar en övergripande EU 2030-strategi, som 

ska granskas ingående av parlamentet innan rådet antar paketet med den fleråriga 

budgetramen efter 2020. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, innan den utarbetar sitt förslag till en ny 

flerårig budgetram, genomföra en grundlig och heltäckande utgiftsöversyn för att 

utvärdera i vilken utsträckning 

– fördelningen av medel i EU:s budget återspeglar EU:s strategiska prioriteringar och 

möjligheter att tillföra mervärde, i synnerhet inom ramen för politik som har visat sig 

ta stora resurser i anspråk och samtidigt endast haft en omfördelande funktion, såsom 

sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), och inom 

de senaste prioriterade politikområdena, där budgetåtgärderna har visat sig vara 

otillräckliga i tider med varierande omständigheter, såsom invandringspolitik och yttre 

åtgärder, 

– EU:s program och system bidrar till att man uppnår de strategiska prioriteringarna, ger 

valuta för pengarna och begränsar risken för oegentligheter, såsom föreslås i 

Europeiska revisionsrättens informationsdokument av den 3 november 2016 om 

halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–20201, 

– olika EU-program och EU-system fungerar tillsammans på ett konsekvent sätt, särskilt 

på områden där oklara mål eller ett oklart genomförande kan leda till motstridiga 

resultat och en ineffektiv användning, 

– vissa program inte alls har visat sig vara effektiva eller tillföra något mervärde, så att 

man kan fatta beslut om att överge dem i syfte att främja program som har visat sig ha 

ett verkligt mervärde. 

7. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att, innan den utarbetar sitt förslag till 

en ny flerårig budgetram, genomföra en jämförande analys av genomförandekostnaderna 

för bidrag och återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd, huvudsakligen genom 

finansieringsinstrument, för programperioden 2014–2020 för att ta reda på deras faktiska 

storlek, enligt rekommendationen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 

19/20162. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant beakta resultaten av 

utgiftsöversynen när den utarbetar förslaget till den fleråriga budgetramen och när den 

utarbetar en övergripande Europa 2030-strategi. Parlamentet insisterar i detta 

sammanhang på att kommissionen ser till att de administrativa mekanismerna och 

kontrollmekanismerna är tillförlitliga på alla nivåer och i alla faser av EU:s budgetram och 

                                                 
1 Se punkt 55. 
2  Revisionsrättens särskilda rapport nr 19/2016 Att genomföra EU:s budget med hjälp av finansieringsinstrument 

– lärdomar av programperioden 2007–2013.  
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att bedrägerier och oegentligheter kan upptäckas och förebyggas effektivt. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att övergå till en riskbaserad bedömning som innebär att 

kontrollresurserna skulle kunna vara mer inriktade på de regioner och politikområden där 

risken för oegentligheter har visat sig vara större. 

Flexibilitet i termer av mål och nya prioriteringar 

9. Europaparlamentet konstaterar att unionens politik kan ha olika kort-, medel- och 

långsiktiga mål, och att uppnåendet av dessa inte nödvändigtvis kan fastställas genom en 

enda flerårig budgetram. Parlamentet anser att man bör överväga en ny balans mellan 

fastställandet av de politiska prioriteringarna, genomförandet av åtgärderna och de 

finansiella ramarna. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att införa en 

verklig budgetflexibilitet i termer av politiska mål genom att särskilt inrätta ett rullande 

budgetprogram med en planeringshorisont på fem år, översynsklausuler i termer av mål 

och politik och ett löpande utvärderingsprogram. Parlamentet vill ha större intern 

flexibilitet mellan rubriker och år för att möjliggöra ett maximalt utnyttjande av den 

fleråriga budgetramens tak. 

11. Europaparlamentet påpekar att EU kan komma att möta många nya utmaningar under den 

fleråriga budgetramens tidsperiod. Parlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda 

flexibilitet i budgetplaneringen så att den kan hantera oväntade förändringar av 

omständigheterna på ett effektivare sätt. Parlamentet anser i detta sammanhang att 

tillräckliga nödåtgärder fortfarande måste vidtas i samordning med andra insatser, för att 

mildra kriserna i Europa, särskilt inom områdena jordbruk och migration, tillsammans 

med åtgärder för att säkerställa att parlamentets roll när det gäller att genomföra och anta 

den fleråriga budgetramen respekteras fullt ut och att rådet inte agerar utan parlamentets 

samtycke. 

12. Europaparlamentet påminner om sin oro för att den finansiella komplexiteten, som är ett 

resultat av att det samtidigt finns mer än tusen finansieringstekniska instrument och 

förvaltningsfonder och ett stort antal finansiella mekanismer till stöd för unionens politik 

som inte redovisas i unionens balansräkning, är en viktig orsak till varför det 

demokratiska ansvarsutkrävandet i fråga om budgetgalaxer kan vara omöjligt. Parlamentet 

begär dessutom, utöver en förenkling av budgetgalaxerna, större flexibilitet i den 

sektorsövergripande användningen av olika finansiella instrument, för att undanröja de 

restriktiva bestämmelser som hindrar stödmottagare från att utnyttja flera program för 

projekt med överensstämmande mål. 

13. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att införliva Europeiska utvecklingsfonden i 

EU:s budget för att kunna kontrollera och ta itu med de underliggande orsakerna till 

överdriven migration på ett bättre sätt och i linje med unionens politik och strategier, 

genom att använda verktyg och metoder inom ramen för unionens budgetbefogenheter. 

Parlamentet anser att gemensamma europeiska utmaningar inom utvecklingspolitiken 

lättare skulle kunna hanteras genom gemensam förvaltning från EU:s budget. 

Väl motiverade behov och europeiskt mervärde 

14. Europaparlamentet stöder förslaget från Europeiska revisionsrätten i 
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informationsdokumentet om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 

att det är bättre att en löptid för program och stödordningar fastställs utifrån politiska 

behov och medborgarnas behov i stället för längden på den finansiella 

planeringsperioden1. 

15. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna och kommissionen bör ha möjlighet att 

lägga fram väl motiverade behov för unionsfinansiering, och fastställa de mål och resultat 

som ska uppnås innan utgifterna fastställs, och framhåller vikten av att respektera 

medborgarnas verkliga behov genom en integrerad territoriell strategi. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att tydligt fastställa kriterierna för mervärde för EU, för att 

förhindra alla eventuella tvetydigheter i beslut om EU:s utgifter. Parlamentet påpekar 

dessutom att principerna om effektivitet, ändamålsenlighet och sund ekonomisk 

förvaltning bör beaktas före alla budgetbeslut. 

16. Europaparlamentet anser att EU:s krav på transparens uppfylls på ett idealiskt sätt av 

regioner som upprättar sin redovisning i enlighet med de europeiska 

redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn. Parlamentet noterar vidare att dubbel 

bokföring skulle vara ett utmärkt sätt att minska regionernas och 

utvecklingsinstitutionernas rapporteringsskyldigheter gentemot kommissionen. 

Parlamentet kräver, som ett ytterligare incitament, att genomförandet och den pågående 

anpassningen av de offentliga redovisningsstandarderna ska medfinansieras av EU. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra och rationalisera 

strukturen hos och sammansättningen av EU:s utgifter för sammanhållningspolitiken i 

syfte att framgångsrikt ta itu med skillnaderna och klyftorna mellan stad och landsbygd, 

och mellan olika medlemsstater, för att vända processen med allt större skillnader, och för 

att få bukt med fragmenteringen och säkerställa den framtida stadiga utvecklingen av EU 

som ett demokratiskt, starkt och sammanhållet samhälle. Parlamentet upprepar sin 

ståndpunkt att ytterligare politiska prioriteringar bör kompletteras med ytterligare 

finansiella medel och inte finansieras på bekostnad av EU:s befintliga politik. Parlamentet 

anser att unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningspolitik 

fortfarande kan tillhandahålla stöd till mindre utvecklade regioner och ett bättre 

gränsöverskridande samarbete, men uppmanar kommissionen att inte bara tillhandahålla 

enbart omfördelande ekonomiskt stöd utan att, med beaktande av medborgarnas verkliga 

behov, fokusera ännu mer på utvecklingen och moderniseringen av tillväxt, innovation, 

rörlighet, klimatförändringar, säkrandet av territoriet för att skydda det från katastrofer 

orsakade av människor eller naturkatastrofer, energi och ekologisk övergång, och på de 

territoriella konsekvenserna av EU:s politik, samtidigt som man tillämpar samma kriterier 

för hela EU. Parlamentet påpekar också att denna platsbaserade strategi medför ett 

europeiskt mervärde samt mervärde för EU:s medborgare och är avgörande för att uppnå 

målet för ett smart och hållbart Europa för alla, eftersom den ger flexibilitet vid 

utarbetandet av integrerade åtgärder på olika territoriella behov utan att EU-politiken 

tappar den tematiska inriktningen. 

18. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att man bör förenkla 

sammanhållningspolitikens förvaltningssystem på alla styrnivåer, liksom 

kontrollsystemen, som i högre grad bör grunda sig på ömsesidig tillit och på samarbete 

mellan olika revisionsmyndigheter i syfte att minska den administrativa bördan 

                                                 
1  Se punkterna 39 och 40. 
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Parlamentet anser att unionens ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningspolitik bör fokusera mer på de respektive regionernas särskilda behov i 

syfte att ta itu med deras verkliga brister och främja deras starka sidor. 

19. Europaparlamentet påpekar att den tidigare utvecklingen av sammanhållningsstödets 

mottagare i högre grad bör beaktas vid fördelning av EU-medel. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett reviderat system för medfinansieringsnivåerna för 

sammanhållningsprojekt som beaktar tidigare utveckling och minskar EU-finansieringens 

andel i områden där framsteg redan har konstaterats. 

20. Europaparlamentet påpekar att det behövs en ny balans mellan, å ena sidan, den 

gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, och å andra sidan EU:s 

övriga interna politikområden och en förstärkt extern kapacitet i unionen, inklusive 

säkerhet och försvar. Parlamentet uppmanar kommissionen att betona samarbetet inom 

säkerhet och försvar vid utarbetandet av sitt förslag till den fleråriga budgetramen för 

perioden efter 2020 och vid översynen och genomförandet av EU:s 

finansieringsinstrument såsom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). 

Parlamentet stöder idén om ytterligare europeisk integration och konkreta initiativ på 

området för säkerhet och försvar. 

21. Europaparlamentet erinrar om sina anmärkningar1 om den ohållbara strukturen hos 

utgifterna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Parlamentet noterar med oro att 

44,7 % av alla jordbruksföretag i unionen hade en årlig inkomst på mindre än 4 000 EUR. 

Parlamentet konstaterar med ännu större oro att i genomsnitt 80 % av dem som mottar 

direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken fick cirka 20 % av 

betalningarna och rekommenderar att kommissionen inför ett tak för jordbruksstödet för 

att åtgärda denna anomali. Parlamentet påpekar att i tider med volatilitet eller kriser 

behöver större jordbruksföretag inte nödvändigtvis ha samma grad av stöd för att 

stabilisera jordbruksinkomsterna som mindre jordbruksföretag, eftersom de ofta kan 

utnyttja potentiella stordriftsfördelar som kan göra dem mer motståndskraftiga. 

Parlamentet anser att finansieringssystemet inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

skulle kunna inriktas mer på jordbrukare med särskilda begränsningar: småbruk, utsatta 

områden vad avser klimatförhållanden och geografi samt glest befolkade regioner. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, eftersom den överväger en enklare och 

modernare gemensam jordbrukspolitik, att begära en annan utformning av politiken, eller 

en annan modell för fördelningen av direktstöd, för att på ett bättre sätt inrikta offentliga 

medel på miljövänligt jordbruk och klimatpolitikens mål. Parlamentet betonar dock 

behovet av att erbjuda ekonomisk ersättning för att kompensera för kostnaderna för att 

upprätthålla höga hälso- och miljöstandarder inom livsmedelsproduktionen, och de höga 

produktionskostnaderna till följd av svåra klimatförhållanden i vissa geografiska områden, 

eftersom jordbrukarna i Europa ofta har problem på grund av den globala konkurrensen. 

Hur ska man sätta stopp för utestående åtaganden: Effekterna av bristen på verklig 

utvärdering och effektiv budgetkapacitet 

                                                 
1  Se punkt 207 i Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, 

avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (antagna texter, P8_TA(2016)0143). 
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23. Europaparlamentet beklagar djupt de fortsatt höga nivåerna för utestående åtaganden, som 

å ena sidan beror på förseningarna i medlemsstaternas betalningsansökningar och å andra 

sidan på den betydande förseningen i kommissionens framläggande av programmen. 

Parlamentet påpekar att det under dessa omständigheter är omöjligt att göra en effektiv 

utvärdering och översyn av budgetgenomförandet, vare sig det är efter halva tiden eller i 

slutet av programperioden. Parlamentet beklagar att detta undergräver 

budgetmyndighetens prognoskapacitet. Parlamentet beklagar i synnerhet att de utestående 

åtagandena ökade avsevärt i slutet av 2016 för att uppgå till 238 miljarder EUR, och att 

ökningen jämfört med 2015, dvs. över 21 miljarder EUR, var dubbelt så stor som 

förväntat. 

24. Europaparlamentet påpekar att denna situation till stor del är ett resultat av den mycket 

låga nivån på medlemsstaternas betalningsansökningar för 2014–2020, och betonar att 

detta skulle kunna undergräva de europeiska struktur- och investeringsfondernas 

effektivitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera de bakomliggande 

orsakerna till förseningarna när det gäller medlemsstaternas betalningsansökningar, och i 

synnerhet att se över den övergripande utformningen av strukturfonderna i syfte att 

påskynda processen med EU:s programplanering, kommissionens övervakning och 

genomförandet av medlemsstaternas myndigheter. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ifrågasätta mervärdet av n + 2- och n + 3-

reglerna för betalningar av strukturfonderna samt att lägga fram ett förslag om att 

medlemsstaterna i slutet av programplaneringsperioden ska vara skyldiga att betala 

tillbaka vilande strukturfondsmedel till EU:s budget. 

Resultatbaserad budget: Ram för att fastställa gränsvärden 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avsevärt omforma 

och modernisera EU:s budget i enlighet med principerna om en resultatbaserad 

budgetering – de sociala konsekvenserna av en sådan budgetering också ska utvärderas 

och alltid beaktas – i syfte att passa de nya prioriteringar som man har kommit överens om 

inom EU-27, och för att backa upp en budgetpolitisk stabiliseringsfunktion för 

euroområdet med hjälp av egna medel. 

27. Europaparlamentet anser att om en eventuell ny budgetkapacitet föreslås särskilt för 

medlemsstaterna i euroområdet, måste den utvecklas inom unionens ram och omfattas av 

lämplig demokratisk kontroll och ansvarsskyldighet genom de befintliga institutionerna, 

och ett eventuellt ekonomiskt stöd från denna kapacitet bör ske på villkor att 

överenskomna strukturreformer genomförs. 

28. Europaparlamentet framhåller att målet för EU:s budget bör vara att uppnå de politiska 

mål som fastställs i en europeisk politisk strategi och anges i rubrikerna i den fleråriga 

budgetramen, och att budgetposterna bör läggas fram inom denna ram och förtecknas 

under programförklaringar som är inriktade på dessa mål snarare än per verksamhet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett mer integrerat tillvägagångssätt för 

användningen av olika budgetposter och budgetmedel för att kunna bemöta verkliga 

utmaningar på regional, nationell och europeisk nivå. Parlamentet understryker också att 

utgifter för utökat samarbete bör ingå i EU:s budget. 

29. Europaparlamentet påminner om att det i sin resolution som åtföljde beslutet om 
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ansvarsfrihet 2015 uppmanade kommissionen att föreslå nödvändiga uppdateringar av 

utformningen och genomförandemekanismen för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna, och även ta hänsyn till förslagen från högnivågruppen med ansvar 

för att övervaka förenklingen för mottagarna, i syfte att stärka sammanhållningspolitikens 

bidrag för att ta itu med ojämlikheterna mellan unionens regioner och medlemsstater och 

att, för nästa programplaneringsperiod, införa mer hanterbara och mätbara 

resultatindikatorer, inklusive de sociala effekterna av sådana program. Parlamentet kräver 

att alla framtida utgifter bör inriktas på program och instrument med ett bevisat mervärde 

för EU och att resultaten bör stå i fokus för nästa generation program och projekt 

tillsammans med bättre geografisk balans, vilket bör garantera en rättvis fördelning av 

finansiering i hela Europa. 

30. Europaparlamentet betonar att EU:s finanser bör kunna tillgodose finansieringsbehoven 

för nya prioriteringar, t.ex. kampen mot terrorism, hantering av migration genom att bättre 

ta itu med de bakomliggande orsakerna och förbättring av integration genom 

gränskontroller, och minimera konsekvenserna av ett eventuellt finansieringsunderskott 

till följd av Brexit. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra sin strategi för att informera 

medborgarna om EU-medlens mervärde. 

Hur ska man åtgärda underskottet efter Brexit: Rationalisera budgeten och införa nya 

resurser  

32. Europaparlamentet anser att även om Förenade kungarikets beslut att lämna unionen är 

olyckligt och i framtiden kommer att vara negativt för medborgarna i Förenade kungariket 

och i medlemsstaterna, är det även en möjlighet att omvärdera och reformera de 27 

medlemsstaternas politiska ambitioner och de nödvändiga verktygen och metoderna för 

budgeten. Parlamentet anser att de 27 medlemsstaterna bör vara ambitiösa i sin 

budgetreform och sträva efter att upprätthålla EU:s årliga budget på ungefär samma nivå 

som för EU-28. 

33. Europaparlamentet anser att de politikområden som sannolikt kommer att drabbas hårdast 

av budgetunderskottet till följd av Brexit bör skyddas från stora bakslag för att undvika att 

de nuvarande ekonomiska, sociala och administrativa ramarna destabiliseras. Parlamentet 

betonar särskilt behovet av att säkra unionens resurser inom tillväxt, sysselsättning, social 

sammanhållning, forskning, utveckling och innovation i syfte att förbättra unionens 

globala ledarskap. Parlamentet uppmanar i detta hänseende kommissionen att noggrant 

undersöka konsekvenserna av olika scenarier till följd av Brexit när den utarbetar förslaget 

till den fleråriga budgetramen och dess konsekvensbedömning. 

34. Europaparlamentet påpekar dock, när det gäller åtgärdandet av budgetunderskottet, att det 

främsta syftet inte bör vara att öka andelen offentlig finansiering utan att skapa en mer 

hållbar ekonomisk grund för alla politikområden och att uppbåda största möjliga 

hävstångseffekt av privata resurser. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett 

paradigmskifte i EU:s utgifter från bidragsbaserat stöd till ett system som är mer inriktat 

på finansieringsinstrument, och som även noggrant beaktar de olika stödmottagarnas 

kapacitet och ekonomiska behov. Parlamentet betonar dock att detta skifte bör ske på ett 

sätt som inte undergräver den transparenta förvaltningen av budgeten och åtgärderna för 

budgetkontroll. 
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35. Europaparlamentet påminner om att finansieringsinstrument inte är lämpliga för alla typer 

av insatser på politikområden såsom sammanhållningspolitik. Parlamentet påpekar att lån, 

eget kapital och garantier kan spela en kompletterande roll, men de bör användas med 

försiktighet, på grundval av lämpliga förhandsbedömningar, och bidrag bör kompletteras 

endast där sådana finansieringsinstrument har ett mervärde och skulle kunna ha en 

hävstångseffekt genom att attrahera ytterligare ekonomiskt stöd. 

36. Europaparlamentet betonar särskilt behovet av att utelämna den onödiga fixeringen vid 

taket på 1 % av EU:s BNI, som tillämpas för den nuvarande fleråriga budgetramen för 

2014–2020, eftersom utgifterna ofta begränsas av detta tak och gör det betydligt svårare 

att balansera budgeten i tider med varierande förhållanden. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att överväga flexibilitet i sina budgetdiskussioner. 

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag till nya 

medel, vilket skulle minska andelen BNI-baserade nationella bidrag till EU-budgeten. 

Parlamentet noterar att det nya systemet skulle kunna innebära slutet för den EU-fientliga 

inställningen till räkenskaper, som syftar till att få ett ”rättvist återflöde” och lägger en 

oproportionerligt stor vikt vid nettobalanserna mellan medlemsstaterna, och som tyvärr nu 

har dominerat budgetdiskussionerna i rådet i många år. 

38. Europaparlamentet anser att möjligheten att ta ut en koldioxidavgift genom 

koldioxidprissättning (antingen genom beskattning eller marknadsbaserade instrument), 

vilket lades fram av högnivågruppen för egna medel i rapporten om EU:s framtida 

finansiering1 – bör undersökas av kommissionen i första hand som ett sätt att stärka 

budgeten för EU-27. Parlamentet anser att ett sådant instrument också skulle kunna ge 

extra mervärde i Europa, eftersom avgiften skulle kunna fungera som ett incitament för att 

ändra konsumenternas och producenternas beteende till förmån för en mindre 

koldioxidintensiv framtid. Parlamentet anser dock att alla skattebaserade EU-lösningar bör 

vara så neutrala som möjligt för det totala skattetrycket på en viss medlemsstat, och bör i 

stället bygga på högre bidrag från riskaktörer. Parlamentet påpekar att en sådan 

koldioxidavgift skulle behöva ta hänsyn till det nuvarande systemet för handel med 

utsläppsrätter för att undvika överlappande och motstridiga mål och medel. 

39. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att även överväga 

andra tillgängliga skattebaserade resurser i EU-27, som skulle kunna ge mer europeiskt 

mervärde i vissa riskfyllda politikområden, samtidigt som den stärker EU:s budget.  

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja möjligheten att reformera EU:s 

budget och att avstå från alla rabattmekanismer, eftersom detta skulle möjliggöra en mer 

rättvis, skälig och gynnsam struktur för alla medlemsstater. 

  

                                                 
1  Europeiska kommissionen, Future financing of the EU – Final report and recommendations of the High Level 

Group on Own Resources, den 4 januari 2017, s. 41-43. 
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