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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i sin interimsbetænkning om Rådets forordning om fastlæggelse 
af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 og om Rådets afgørelse om ordningen 
for Den Europæiske Unions egne indtægter.

FFR-forslaget

1. minder om EU-budgetprincipperne om enhed, et realistisk budget, etårighed, balance, 
bruttoopgørelse, specificering, resultater, forsvarlig økonomisk forvaltning og 
gennemsigtighed, som skal overholdes i forbindelse med fastlæggelsen af den flerårige 
finansielle ramme (FFR'en);

2. understreger, at FFR'en for 2021-2027 bør fremme et budget med reel EU-merværdi, 
med tilstrækkelige midler til at opfylde dets ambitioner og et styrket fokus på stabilitet 
og enkelhed, performance og resultater, hvilket vil føre til en bedre og mere effektiv 
udnyttelse af midlerne, lave driftsomkostninger, en effektiv tildeling af midlerne, 
rimelighed og øget ansvarlighed og gennemsigtighed for så vidt angår Unionens midler 
og gøre det mere forståeligt for en EU-borger;

Tal1

3. bemærker, at Kommissionens forslag til FFR'en for 2021-2027 ifølge Den Europæiske 
Revisionsret (Revisionsretten) udgør en stigning på 18 % i løbende priser i forhold til 
FFR'en for 2014-2020: fra 1087 til 1279 mia. EUR; understreger imidlertid, at den 
reelle stigning – når der er taget højde for inflationen, de beløb, som gik til britiske 
støttemodtagere under FFR'en for 2014-2020, og indarbejdelsen af Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF) i budgettet – udgør 5 %; påpeger, at Kommissionen anslår, at der 
for så vidt angår andelen af bruttonationalindkomsten (BNI), når man anvender det 
samme sammenlignelige grundlag, faktisk er tale om et fald fra 1,16 % til 1,08 %, og på 
11 %, når EUF indarbejdes;

4. bemærker, at Kommissionen foreslår at reducere finansieringen til FFR-udgiftsområdet 
"Naturressourcer og miljø" med 16 %, hvilket navnlig betyder:

– en nedskæring på 15 % i den fælles landbrugspolitik som helhed (en nedskæring 
på 11 % i de direkte betalinger og en nedskæring på 27 % i programmerne for 
udvikling af landdistrikterne)

– ifølge tal fra Parlamentet en forhøjelse med 38 % af programmet for miljø- og 
klimaindsatsen (LIFE), som fortsat vil udgøre en lille del af udgiftsområdet 
"Naturressourcer og miljø": 2 %;

5. bemærker, at de udgifter, der foreslås under udgiftsområdet "Samhørighed og værdier", 
er sat til at stige med 1 %, men at der også sker væsentlige ændringer på 
programniveau, idet de tre fonde, som i øjeblikket udgør samhørighedsområdet, nemlig 

                                               
1 Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, Revisionsretten, briefingdokument, 
juli 2018.
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Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Socialfond (ESF), tilsammen skal skæres ned med 10 %, hvilket indebærer:

– en forhøjelse af EFRU med 2 % 

– en nedskæring af Samhørighedsfonden med 45 %

– en nedskæring af ESF med 7 % til trods for dens udvidede anvendelsesområde og 
integreringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

6. bemærker med bekymring, at Kommissionen i forordningen om fælles bestemmelser 
angav de nationale tildelinger for samhørighedspolitikken uden en detaljeret fordeling 
mellem EFRU, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond plus (ESF+);

7. bemærker, at der vil blive medtaget andre programmer under udgiftsområdet 
"Samhørighed og værdier", f.eks. Erasmus+, for hvilket Kommissionen planlægger en 
forhøjelse af finansieringen med 77 % (svarende til 7 % af det nye udgiftsområde 
"Samhørighed og værdier");

8. bemærker, at Kommissionen samlet set foreslår at øge finansieringen til de øvrige FFR-
udgiftsområder med 115 mia. EUR, hvilket svarer til 11 % af den nuværende FFR; 

9. bemærker, at Kommissionens foreslåede omprioritering fokuserer på udgiftsområderne 
"Migration og grænseforvaltning" og "Sikkerhed og forsvar", som vil vokse, så de 
kommer til at udgøre næsten 5 % af hele budgettet, fra det nuværende niveau på 1 %, og 
at udgifterne under "Det indre marked, innovation og digitale tjenester" vil stige til 
15 % fra det nuværende niveau på 11 %;

Strategisk planlægning

10. bemærker, at Kommissionen agter at bringe EU-budgettets struktur og programmer helt 
i overensstemmelse med EU's positive dagsorden for tiden efter 2020 som vedtaget i 
Bratislava og Rom1; bemærker, at de erklæringer og den køreplan, der blev vedtaget i 
Bratislava og Rom, ikke kan betragtes som en langsigtet strategisk vision med mål og 
indikatorer, som dækker alle Unionens politikområder;

11. gentager sin opfordring til Kommissionen om at komme med en langsigtet vision for 
Den Europæiske Unions position i den globaliserede verden understøttet af korrekt 
anvendte politikker baseret på langsigtede politiske mål, således at EU bliver i stand til 
at imødegå de aktuelle og fremtidige udfordringer, det står over for; bemærker, at det 
potentielt kan undergrave merværdien af FFR-forslaget, hvis dette ikke gøres;

12. påpeger, at Europa 2020-strategien udløber, inden den nye FFR-periode begynder, og at 
der endnu ikke er truffet afgørelse om et nyt sæt strategiske EU-mål; understreger, at 
der er behov for yderligere strategisk politisk planlægning fra Kommissionens side, og 
understreger, at offentlige budgetter skal fastlægges efter opstillingen af langsigtede 
politiske mål og udformningen af politikker i overensstemmelse med en samlet vision 
for EU, og beklager derfor, at det nye FFR-forslag ikke til fulde afspejler dette krav;

                                               
1 Bratislavaerklæringen af 16. september 2016, Romerklæringen af 25. marts 2017.
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13. understreger, at medlemsstaterne og Kommissionen først bør komme med 
velbegrundede behov for EU-finansiering og fastlægge de strategiske mål og forventede 
resultater, der skal nås, inden udgifterne planlægges med de tilhørende indikatorer, der 
skal måles;

Politiske prioriteter og udformningen af EU's budget

14. glæder sig over, at de nye programmer vil blive grupperet i politikklynger, hvilket vil 
blive afspejlet i udgiftsområderne i det årlige budget; udtrykker håb om, at dette vil 
skabe større klarhed med hensyn til, hvordan de vil bidrage til de politiske mål;

15. glæder sig over den overordnede modernisering og forenkling af budgettet og 
ambitionen om at opnå øget strømlining, fleksibilitet og gennemsigtighed;

16. glæder sig over, at Kommissionen fra og med 2021 agter at tilpasse begrebet 
politikområder til programklyngerne, og at denne tilpasning vil gøre det lettere at 
afstemme det årlige budget med udgiftsområderne i FFR'en;

17. minder om, at Budgetkontroludvalget (CONT) ved mange lejligheder har anmodet 
Kommissionen om at udforme Unionens budget, så det svarer til de politiske mål for 
FFR'en, som Parlamentet har vedtaget; er af den opfattelse, at dette vil give 
budgetmyndigheden mulighed for lettere at kontrollere og følge op på forberedelsen og 
gennemførelsen af budgettet; 

18. minder om, at finansieringen af politikker og projekter bør være i overensstemmelse 
med klima- og energimålene og de forpligtelser, der er indgået i henhold til Parisaftalen; 
minder derfor om, at mindst 30 % af EU's udgifter bør bidrage til at nå klimamålene og 
er enigt i, at dette bedst opnås ved at integrere klimaudgifterne i alle EU's programmer; 
gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre, at dette gøres på en logisk 
sammenhængende og udførlig måde i overensstemmelse med den strategiske 
planlægning;

19. påpeger, at der mangler klare investeringer i relation til målene i EU's søjle for sociale 
rettigheder, som er vedtaget af de tre institutioner;

20. beklager, at den foreslåede FFR ikke er tilpasset FN's 17 mål for bæredygtig udvikling 
for 2030 og støtter den gradvise omstilling til et bæredygtigt europæisk samfund;

21. anmoder Kommissionen om kontinuerligt at udvise tilstrækkeligt lederskab og 
engagement inden for de strategiske områder og opfordrer Kommissionen til at sørge 
for, at finansieringens generelle synlighed for den brede offentlighed øges;

Forenkling og resultater

22. glæder sig over Kommissionens forslag om at reducere antallet af udgiftsprogrammer 
med en tredjedel og gøre reglerne mere logisk sammenhængende; understreger, at hvis 
der rent faktisk skal opnås en forenkling for støttemodtagerne, bør alle unødvendige 
regler, krav og procedurer fjernes;

23. undrer sig over, at Kommissionen anvender to sæt mål og indikatorer til at måle 
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resultater med hensyn til finansiel styring: På den ene side evaluerer Kommissionens 
generaldirektører opfyldelsen af de mål, der er opstillet i deres forvaltningsplan i deres 
årlige aktivitetsrapporter, og på den anden side måler Kommissionen 
udgiftsprogrammernes resultater via programerklæringerne om aktionsudgifter, der er 
knyttet som bilag til budgetforslaget;

24. minder om, at den nuværende resultatramme for de programmer, der er indberettet i 
programerklæringerne, omfatter 716 indikatorer af forskellig art, der måler resultaterne i 
forhold til 61 overordnede mål og 228 specifikke mål;

25. anmoder Kommissionen om at:

a) strømline resultatrapporteringen ved:

– yderligere at reducere antallet af mål og indikatorer, som den anvender til 
sine forskellige resultatrapporter, og koncentrere sig om dem, der bedst kan 
måle EU-budgettets resultater, af hensyn til forenkling, gennemsigtighed og 
bedre kontrol 

– at udbygge en kvalitativ tilgang og medtage miljømæssige og sociale 
indikatorer for at kunne måle virkningen af EU's politik på miljø- og 
socialpolitikker

– at fremlægge de finansielle oplysninger på en måde, der gør dem 
sammenlignelige med resultatoplysninger, således at forbindelsen mellem 
udgifter og resultater er tydelig

b) at sikre bedre balance i resultatrapporteringen ved klart at fremlægge oplysninger 
om de vigtigste opgaver for EU, der endnu mangler at blive opfyldt

c) at fremlægge en erklæring om kvaliteten af de indberettede resultatoplysninger;

Den udgiftsanalyse, der ledsager FFR-forslaget

26. beklager, at Kommissionen kun har foretaget en analyse af udgifterne i stedet for at 
analysere alle større programmer under den nuværende FFR ved hjælp af en nulbaseret 
budgetlægningsmetode; bemærker, at Kommissionens begrænsede analyse imidlertid 
sigtede mod at kombinere:

– en strategisk analyse (med fokus på at give programmerne prioritet alt efter deres 
merværdi og sammenhæng med EU's mål) med

– en effektivitetsmæssig analyse (for at finde måder at forbedre gennemførelsen af 
eksisterende programmer på); 

27. beklager, at ovennævnte udgiftsanalyse ikke har tilvejebragt en samlet evaluering med 
henblik på at vise programmernes reelle merværdi;

28. minder om, at programmeringen af budgettet bør bringes i overensstemmelse med 
lovgivningscyklussen for at give Parlamentet mulighed for at skitsere den politiske 
ramme for hvert af de følgende fem år; betragter FFR'en for 2021-2017 som en 
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overgangsperiode fra et syvårigt budget til en ny løsningsmodel, der både bringer den i 
overensstemmelse med de femårige lovgivningsperioder og ikke er til fare for de 
politikker, for hvilke der er behov for langsigtet programmering;

29. glæder sig over, at Kommissionen anerkender behovet for at tilpasse FFR'en til de 
politiske og institutionelle cyklusser, og er af den opfattelse, at tilrettelæggelsen af en 
midtvejsevaluering senest i slutningen af 2023 udgør et skridt fremad på vejen mod 
gradvist at synkronisere FFR'ens varighed med EU-institutionernes femårige politiske 
cyklus;

EU-merværdi

30. minder om, at Kommissionen i oplægget om fremtiden for EU's finanser1 foreslog en 
liste med syv kriterier2 for vurdering af EU-merværdi og pointerede, at EU's finansielle 
støtte til programmer skulle afhænge af resultaterne af denne vurdering; er bekymret 
over, at der mangler en klar definition af EU-merværdi, og at fastlæggelsen heraf ikke 
forventes at være nært forestående;

31. bemærker, at det ifølge oplægget kun er programmer med meget høj EU-merværdi, som 
bør modtage fuld EU-finansiering, at finansieringen af programmer med mellemhøj til 
høj EU-merværdi bør begrænses, og at der ikke bør være nogen finansiering af 
programmer med lav EU-merværdi;

32. beklager, at den offentliggjorte udgiftsanalyse hverken indeholder en systematisk 
vurdering af programmerne baseret på de kriterier, som Kommissionen har fastsat for 
EU-merværdi, eller klare overordnede konklusioner om de enkelte programmers EU-
merværdi; anmoder Kommissionen om at udvikle og anvende et solidt og afklarende 
koncept for EU-merværdi på grundlag af de syv kriterier, der er fastlagt i oplægget;

33. bemærker, at eftersom de strategiske mål for perioden efter 2020 endnu ikke er blevet 
fastsat, var Kommissionen ikke i stand til at vurdere sammenhængen med EU's mål for 
2021-2027, hvilket gør det vanskeligt at angive og overvåge EU-merværdien, som 
under alle omstændigheder fortsat skal udvise forbedringer, navnlig hvad angår den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU;

34. minder om, at EU-budgettet er underlagt en forpligtelse til i tilstrækkeligt omfang at 
modsvare kravene og ambitionerne i EU-politikkerne og dermed skabe merværdi for 
Unionen;

Fleksibilitet og ansvarlighed

35. glæder sig over Kommissionens forslag om at forbedre EU-budgettets kapacitet til at 
reagere på ændrede omstændigheder ved at øge den overordnede fleksibilitet og sikre, at 
der er tilstrækkelige bevillinger til at dække uforudsete hændelser, uden at det hindrer 
overvågning og kontrol; glæder sig navnlig over forslagene om at hæve loftet for egne 
indtægter, reducere forskellen mellem de samlede betalingsbevillinger og de samlede 

                                               
1 Oplæg om fremtiden for EU's finanser, 28. juni 2017, (COM(2017)0358).
2 Disse kriterier omfatter: traktatfæstede mål og forpligtelser, offentlige goder med en europæisk dimension, 
stordriftsfordele, afsmittende virkninger, nærhedsprincippet, fordele ved EU-integration samt europæiske 
værdier: fred, demokrati, retsstaten.
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forpligtelsesbevillinger, fjerne begrænsningerne på den samlede margen for betalinger, 
øge størrelsen af og anvendelsesområdet for de særlige instrumenter uden for FFR 
(fleksibilitetsinstrumentet, nødhjælpsreserven, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen), udvide 
anvendelsesområdet for nødhjælpsreserven til operationer i EU samt udvide den 
samlede margen for forpligtelser og omdøbe den til Unionens reserve;

36. glæder sig over Kommissionens forslag om at indarbejde EUF i EU-budgettet og 
underlægge den de samme principper og regler som dem, der gælder for andre 
programmer, der finansieres over EU-budgettet, men understreger, at der bør sikres et 
ensartet niveau af ansvarlighed og gennemsigtighed for så vidt angår de midler, der 
bruges til at nå EU's mål gennem EU-budgettet, og dem, der fortsat vil blive brugt uden 
for budgettet;

37. insisterer på, at der bør fastsættes mandater til offentlig revision for alle former for 
finansiering af EU-politikker på EU-plan og på nationalt plan, og at Revisionsretten bør 
udnævnes til revisor for organer, der oprettes med henblik på at gennemføre EU's 
politikker, herunder EU-organer, som f.eks. Det Europæiske Forsvarsagentur og den 
foreslåede europæiske valutafond, og organer, der oprettes ved aftaler uden for EU's
retsorden, som f.eks. den europæiske stabilitetsmekanisme og Den Europæiske 
Investeringsbank for så vidt angår dens operationer uden for EU-budgettet;

Nedskæringer i den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken

38. bemærker de nedskæringer, som Kommissionen har foreslået i den fælles 
landbrugspolitik og samhørighedspolitikken, og mener, at de er et nødvendigt skridt i 
retning af mere effektive og målrettede udgifter;

39. frygter, at nedskæringerne i den fælles landbrugspolitik vil påvirke et stort antal 
landbrugeres mulighed for at opretholde deres erhvervsaktivitet; mener, at det er absolut 
nødvendigt at øge effektiviteten af støtten under den fælles landbrugspolitik for at 
begrænse disse negative virkninger;

40. minder om Revisionsrettens anbefalinger vedrørende Kommissionens meddelelse om 
den fremtidige fælles landbrugspolitik, nemlig at den nye leveringsmodel bør opfylde 
både ambitiøse og relevante resultatmål, som er baseret på statistisk og videnskabelig 
dokumentation, i overensstemmelse med EU's mål og karakteriseret ved en solid 
ansvarligheds- og revisionskæde og baseret på øget resultatovervågning og vurdering af 
de politiske resultater samt på en solid evalueringsramme;

41. understreger, at finansieringsordningerne under  den fælles landbrugspolitik især bør 
være til gavn for små landbrugsbedrifter, miljømæssigt og geografisk vanskelige 
områder og tyndt befolkede områder i overensstemmelse med EU's strategiske mål;

42. bemærker, at Kommissionens forslag om at udforme den nye fælles landbrugspolitik på 
grundlag af strategiske planer, som udarbejdes af medlemsstaterne, kan tvinge dem til at 
påtage sig større ansvar for landbrugspolitikken og budgetlægningen; bemærker 
endvidere, at dette kan øge risikoen for at skabe større diversitet og kompleksitet i den 
finansielle forvaltning af den fælles landbrugspolitik og gøre de lovlige kontroller 
vanskeligere;
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43. bemærker nedskæringerne i programmerne for udvikling af landdistrikterne, nemlig 
27 % i alt, med 45 % på samhørighedsområdet og 10 % i Den Europæiske Socialfond; 
opfordrer imidlertid Kommissionen til at sikre, at den er i stand til med succes at tackle 
forskellene og den skarpe opdeling mellem byområder og landdistrikter, få vendt 
processen med stadig større divergens og overvinde opsplitningen;

Egne indtægter

44. ser med tilfredshed på de tre nye kategorier af egne indtægter, som omfatter en del af 
det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG), en andel på 20 % af 
indtægterne fra emissionshandelssystemet og et nationalt bidrag beregnet på grundlag af 
mængden af ikke-genanvendt plastemballageaffald i hver medlemsstat; minder i denne 
forbindelse om, at den foreslåede ordning for egne indtægter ikke bør øge den samlede 
skattebyrde på EU's skatteydere, og at den bør føre til en forholdsmæssig reduktion af 
medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet;

45. tilskynder Kommissionen til at komme med yderligere forslag til nye egne indtægter for 
at opnå et selvbærende EU-budget på mellemlang sigt; er af den opfattelse, at andelen af 
nye egentlige egne indtægter skal spille en betydelig rolle på indtægtssiden i EU-
budgettet;

46. gentager, at det nuværende system med korrektioner og rabatter skal afskaffes, og 
støtter Kommissionens forslag om at udfase alle rabatter senest i 2025, hvilket vil føre 
til en enklere og mere gennemsigtig struktur;

47. støtter Kommissionens forslag om at nedsætte den procentdel af tolden, som 
medlemsstaterne tilbageholder til dækning af "opkrævningsomkostninger", til 10 %;

48. opfordrer til, at momsen bibeholdes som en egen indtægt for EU, samtidig med at der 
gennemføres en virkelig forenkling af den; 

49. mener, at finansieringen af EU bør være mere stabil, bæredygtig, forudsigelig, 
gennemsigtig og forståelig for EU-borgerne;

50. bemærker, at det overordnede mål med konditionalitet i EU er at fremme integrationen 
og samhørigheden mellem medlemsstaterne; mener, at en fornuftig logisk 
konditionalitet skal indebære, at der fastsættes incitamenter på en sådan måde, at det 
fører til en yderligere inddragelse af medlemsstaterne i det europæiske projekt, bidrager 
til det tilsigtede resultat og forhindrer misbrug af EU-midler;

51. anmoder Kommissionen om at tydeliggøre beregningen af det nationale bidrag baseret 
på mængden af ikke-genanvendt plastemballageaffald i medlemsstaterne, og hvordan 
det vil blive indsamlet; opfordrer Kommissionen til at indføre et sæt 
overvågningsværktøjer, som kan hjælpe medlemsstaterne med at fastlægge en fælles 
metode til indsamling og beregning af bidrag;

52. bemærker med bekymring, at lovgivningsforslaget om det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag endnu ikke er vedtaget, og at der ikke foreligger noget 
tidsmæssigt skøn for, hvornår det vil blive vedtaget i Rådet; er af den opfattelse, at det 
fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag af denne grund ikke kan betragtes som en 
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reel egen indtægt i den næste programmeringsperiode; opfordrer indtrængende Rådet til 
at nå til enighed på dette område i betragtning af betydningen af det fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag for at tackle problemet med multinationale 
selskabers skatteundgåelse;

53. glæder sig over princippet om, at fremtidige indtægter fra EU-politikker bør tilflyde 
EU-budgettet, da de udgør en egentlig EU-indtægtskilde;

54. gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre en styrkelse 
af de eksisterende kontrolsystemer og forebyggelse af svig og uregelmæssigheder, der 
skader EU's finansielle interesser;

55. understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at fjerne de forskelle i 
toldkontrollen rundt om i EU, som udgør en enorm risiko for EU's finansielle interesser, 
og opfordrer Kommissionen til at harmonisere toldforvaltningen i hele EU for effektivt 
at bekæmpe smugling af varer og skattesvig.
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