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Ändringsförslag 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
politiska överenskommelse som den 
27 juni 2013 ingåtts på högsta politiska 
nivå mellan parlamentet, det irländska 
ordförandeskapet och kommissionen om 
paketet gällande den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (förordningen om den 
fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet), som 
parlamentet anser vara det bästa som kan 
uppnås under nuvarande förhållanden 
och förfaranden. Parlamentet är fast 
beslutet att under kommande 
budgetförfarande till fullo utnyttja de nya 
instrument som inrättats, särskilt vad 
gäller flexibilitet.

1. Europaparlamentet avvisar den politiska 
överenskommelse som den 27 juni 2013 
ingåtts mellan parlamentet, det irländska 
ordförandeskapet och kommissionen om 
paketet gällande den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (förordningen om den 
fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet), eftersom denna 
överenskommelse inte återspeglar några 
av de prioriteringar och akuta frågor som 
skulle kunna bidra till att vända den 
nuvarande sociala, ekonomiska och 
finansiella krisen och undvika det sociala 
krisläge som nu råder i så många EU-
medlemsstater. Parlamentet understryker 
att denna överenskommelse, som kommer 
att binda unionen för de kommande sju 
åren, liksom Europeiska rådets, 
kommissionens, Europeiska 
centralbankens och Internationella 
valutafondens insatser för att bemöta den 
sociala, ekonomiska och finansiella 
krisen, enbart kommer att leda till en 
dramatisk ökning av arbetslösheten, stora 
löneminskningar, högre pensionsålder 
och mindre offentliga medel till områden 
såsom forskning, innovation, utbildning 
och hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 2
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1



PE516.960v01-00 4/11 AM\1002223SV.doc

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
politiska överenskommelse som den 
27 juni 2013 ingåtts på högsta politiska 
nivå mellan parlamentet, det irländska 
ordförandeskapet och kommissionen om 
paketet gällande den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (förordningen om den 
fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet), som 
parlamentet anser vara det bästa som kan 
uppnås under nuvarande förhållanden 
och förfaranden. Parlamentet är fast 
beslutet att under kommande 
budgetförfarande till fullo utnyttja de nya 
instrument som inrättats, särskilt vad 
gäller flexibilitet.

1. Europaparlamentet avvisar den politiska 
överenskommelse som den 27 juni 2013 
ingåtts på högsta politiska nivå mellan 
parlamentet, det irländska 
ordförandeskapet och kommissionen om 
paketet gällande den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (förordningen om den 
fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet), eftersom 
resultatet ligger långt från parlamentets 
ursprungliga förhandlingsposition och 
inte tillmötesgår några av de huvudkrav 
som parlamentet framförde i sin 
resolution av den 13 mars 2013 som 
antogs av en överväldigande majoritet, till 
exempel kraven på en betydande ökning 
av de framtidsinriktade strategierna, en 
obligatorisk och omfattande översyn, 
maximal flexibilitet i alla delar och en 
överenskommelse om egna medel. 
Parlamentet uppmanar därför rådet och 
kommissionen att fortsätta 
förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen för att åstadkomma ett mer 
balanserat resultat. 

Or. en

Ändringsförslag 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
politiska överenskommelse som den 
27 juni 2013 ingåtts på högsta politiska 
nivå mellan parlamentet, det irländska 
ordförandeskapet och kommissionen om 
paketet gällande den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (förordningen om den 

1. Europaparlamentet välkomnar den 
politiska överenskommelse som den 
27 juni 2013 ingåtts på högsta politiska 
nivå mellan parlamentet, det irländska 
ordförandeskapet och kommissionen om 
paketet gällande den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (förordningen om den 
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fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet), som 
parlamentet anser vara det bästa som kan 
uppnås under nuvarande förhållanden 
och förfaranden. Parlamentet är fast 
beslutet att under kommande 
budgetförfarande till fullo utnyttja de nya 
instrument som inrättats, särskilt vad gäller 
flexibilitet.

fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet), men påminner 
om att en uppsättning villkor fortfarande 
måste vara uppfyllda innan en 
omröstning kan hållas om paketet. 
Parlamentet är fast beslutet att under de 
pågående förhandlingarna om den 
rättsliga grunden för de nya programmen 
till fullo utnyttja sina 
lagstiftningsbefogenheter samt att under
kommande budgetförfarande till fullo 
utnyttja de nya instrument som inrättats, 
särskilt vad gäller flexibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Eider Gardiazábal Rubial

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
politiska överenskommelse som den 
27 juni 2013 ingåtts på högsta politiska 
nivå mellan parlamentet, det irländska 
ordförandeskapet och kommissionen om 
paketet gällande den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (förordningen om den 
fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet), som 
parlamentet anser vara det bästa som kan 
uppnås under nuvarande förhållanden 
och förfaranden. Parlamentet är fast 
beslutet att under kommande 
budgetförfarande till fullo utnyttja de nya 
instrument som inrättats, särskilt vad gäller 
flexibilitet.

1. Europaparlamentet noterar den politiska 
överenskommelse som den 27 juni 2013 
nåddes på högsta politiska nivå mellan 
parlamentet, rådets ordförandeskap och 
kommissionen om den fleråriga 
budgetramen 2014–2020, (förordningen 
om den fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet). Parlamentet är 
fast beslutet att under kommande 
budgetförfarande till fullo utnyttja de nya 
instrument som inrättats, särskilt vad gäller 
flexibilitet.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att de långa 
och mödosamma förhandlingarna, både i 
rådet och på interinstitutionell nivå, och 
deras resultat inte utgör en 
tillfredsställande tillämpning av de nya 
bestämmelserna om den fleråriga 
budgetramen i EUF-fördraget, som nu 
tillämpades för första gången, särskilt då 
det gäller parlamentets roll och 
befogenheter.

2. Europaparlamentet framhåller att de 
långa och mödosamma förhandlingarna, 
både i rådet och på interinstitutionell nivå, 
visade att rådet begått en överträdelse av 
de nya bestämmelserna om den fleråriga 
budgetramen i EUF-fördraget, som nu 
tillämpades för första gången, särskilt då 
det gäller parlamentets roll och 
befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 6
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att de långa 
och mödosamma förhandlingarna, både i 
rådet och på interinstitutionell nivå, och 
deras resultat inte utgör en 
tillfredsställande tillämpning av de nya 
bestämmelserna om den fleråriga 
budgetramen i EUF-fördraget, som nu 
tillämpades för första gången, särskilt då 
det gäller parlamentets roll och 
befogenheter.

2. Europaparlamentet är övertygat om att 
de långa och mödosamma förhandlingarna, 
både i rådet och på interinstitutionell nivå, 
och deras resultat utgör en 
otillfredsställande tillämpning av de nya 
bestämmelserna om den fleråriga 
budgetramen i EUF-fördraget, som nu 
tillämpades för första gången, särskilt då 
det gäller parlamentets roll och 
befogenheter.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet beklagar djupt att 
denna överenskommelse nåtts och avvisar 
bestämt det hemliga och odemokratiska 
förfarande som ledde till den politiska 
överenskommelsen, utan föregående 
samråd med alla politiska grupper i 
Europaparlamentet. Parlamentet beklagar 
att Europeiska rådet inte tar hänsyn till 
parlamentets roll och befogenheter enligt 
Lissabonfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar 
misslyckandet i förhandlingarna med 
rådet om alla bestämmelser i 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen och det interinstitutionella 
avtalet, som skulle se till att unionen får 
en modern, framtidsinriktad, flexibel och 
transparent EU-budget som kan skapa 
tillväxt och sysselsättning och överbrygga 
klyftan mellan EU:s politiska åtaganden 
och budgetmedel.

Or. en



PE516.960v01-00 8/11 AM\1002223SV.doc

SV

Ändringsförslag 9
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att rådet 
ansåg att Europeiska rådets slutsatser av 
den 8 februari 2013 skulle vara bindande 
för rådets förhandlare. Parlamentet 
understryker att Europeiska rådets 
slutsatser också omfattade inslag som 
faller under det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, såsom detaljerade 
kriterier för fördelning, finansieringsramar 
för program eller mottagare samt 
diskretionära ekonomiska bidrag för att 
justera nivån på nationella utbetalningar 
från unionens budget.

3. Europaparlamentet beklagar att rådet 
anser att Europeiska rådets slutsatser av 
den 8 februari 2013 skulle vara bindande 
för rådets förhandlare. Parlamentet 
understryker att Europeiska rådets 
slutsatser också omfattar inslag som faller 
under det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, såsom detaljerade 
kriterier för fördelning, finansieringsramar 
för program eller mottagare samt 
diskretionära ekonomiska bidrag för att 
justera nivån på nationella utbetalningar 
från unionens budget. Parlamentet 
påpekar att denna förhandling har lett till 
en situation där Europeiska rådet i 
praktiken har en lagstiftningsbefogenhet 
vilket strider mot Lissabonagendans 
bestämmelser och anda.

Or. en

Ändringsförslag 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att rådet 
ansåg att Europeiska rådets slutsatser av 
den 8 februari 2013 skulle vara bindande 
för rådets förhandlare. Parlamentet 
understryker att Europeiska rådets 
slutsatser också omfattade inslag som faller 
under det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, såsom detaljerade 

3. Europaparlamentet fördömer att rådet 
anser att Europeiska rådets slutsatser av 
den 8 februari 2013 skulle vara bindande 
för rådets förhandlare. Parlamentet 
understryker att Europeiska rådets 
slutsatser också omfattade inslag som faller 
under det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, såsom detaljerade 
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kriterier för fördelning, finansieringsramar 
för program eller mottagare samt 
diskretionära ekonomiska bidrag för att 
justera nivån på nationella utbetalningar 
från unionens budget.

kriterier för fördelning, finansieringsramar 
för program eller mottagare samt 
diskretionära ekonomiska bidrag för att 
justera nivån på nationella utbetalningar 
från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 11
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet är fast beslutet att 
till fullo utöva sina 
lagstiftningsbefogenheter enligt 
Lissabonfördraget. Parlamentet betonar 
än en gång att förhandlingar om delar 
som omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet inte kan 
föregripas av Europeiska rådets slutsatser 
om den fleråriga budgetramen, som inte 
kan betraktas som något annat än 
politiska rekommendationer till rådet. 
Parlamentet varnar rådet för alla försök 
att minska Europaparlamentets 
lagstiftningsbefogenheter, särskilt när det 
gäller reformerna av 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 4



PE516.960v01-00 10/11 AM\1002223SV.doc

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar också att de 
täta kontakterna och mötena mellan dess 
delegation och flera av rådets på varandra 
följande ordförandeskap under de senaste 
åren inte påverkat förhandlingarnas anda, 
dagordning eller innehåll eller rådets 
ståndpunkt, inbegripet då det gäller 
behovet av att åtskilja de lagstiftande och 
budgetära aspekterna i avtalet om den 
fleråriga budgetramen.

4. Europaparlamentet beklagar också djupt 
att de täta kontakterna och mötena mellan 
dess delegation och flera av rådets på 
varandra följande ordförandeskap under de 
senaste åren hittills inte påverkat 
förhandlingarnas anda, dagordning eller 
innehåll eller rådets ståndpunkt, inbegripet 
då det gäller behovet av att åtskilja de 
lagstiftande och budgetära aspekterna i 
avtalet om den fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 13
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet beklagar djupt 
bristen på ambition och bristen på ett 
konstruktivt tillvägagångssätt från 
kommissionens sida och anser att 
kommissionen inte uppfyllt sin viktiga roll 
i beslutsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet upprepar behovet 
att öka insynen och öppenheten och att 
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garantera ett demografiskt förfarande 
som möjliggör och garanterar närvaro av 
alla politiska grupper i parlamentet i alla 
skeden av förhandlingarna. Parlamentet 
insisterar på att det måste ha all relevant 
information från kommissionen om nivån 
på de överenskomna nationella anslagen 
inom ramen för sammanhållnings- och 
jordbrukspolitiken, även avvikelser och 
särskilda anslag för respektive 
medlemsstat. Parlamentet begär också all 
relevant information om konsekvenserna 
för varje enskild medlemsstat av de beslut 
som fattats om den fleråriga 
budgetramens inkomstsida.

Or. en

Ändringsförslag 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar sitt 
budgetutskott att tillsammans med sitt 
utskott för konstitutionella frågor dra 
nödvändiga slutsatser och lägga fram nya 
förslag, i god tid före förslagen om
översyn 2016, om hur sådana förhandlingar 
bör gå till, detta för att säkerställa att hela 
förfarandet för fastställande av budgeten 
blir demokratiskt och öppet.

6. Europaparlamentet uppmanar sitt 
budgetutskott att tillsammans med sitt 
utskott för konstitutionella frågor dra 
nödvändiga slutsatser och lägga fram nya 
förslag, i god tid före översynen 2016 efter 
valet, om hur sådana förhandlingar bör gå 
till, detta för att säkerställa att hela 
förfarandet för fastställande av budgeten 
blir demokratiskt och öppet.

Or. en


