
 

Planerna för EU:s långtidsbudget efter 2020 visar
vägen men saknar ambition
 
De flesta ledamöter välkomnar EU-kommissionens plan på att höja de nationella
bidragen till 1,11 procent av BNI och införa nya inkomstkällor för unionens nästa
långtidsbudget (MFF).
 
På onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget (MFF) för
2021-2027 inför kammaren.
 
– I EU-kommissionens presentation betonades betydelsen av en politisk budget. Principen om
europeiskt mervärde underströks. Det är viktigt att behovet av egna medel, som är en central
faktor i  Europaparlamentets resolutioner, lyfts fram. Ökade medel till  Erasmus+, små- och
medelstora företag och för att bekämpa klimatförändringar är positivt. Vi skulle helst ha sett en
budget  med  1,3  procent  av  BNI.  Med  tanke  på  budgetminskningen  för  jordbruket  och
sammanhållningen kommer vi att göra allt för att försvara våra positioner. Det är viktigt att EU-
kommissionen har betonat betydelsen av resurser, i linje med Europaparlamentets positioner,
sa talman Antonio Tajani.
 
EU-kommissionens förslag går i  rätt  riktning, anser de flesta ledamöter,  som välkomnade
kommissionens  fokus  på  att  till  största  del  finansiera  nya  prioriteringar  som  forskning,
gränskontroller och migration, stöd till  ungdomar och försvar och säkerhet. Den föreslagna
budgeten är dock mindre ambitiös än Europaparlamentets egen position, noterade kammaren.
Många ledamöter välkomnade också planerna på att koppla ihop distributionen av EU-medel
med respekt för rättsstatsprincipen.
 
En stor majoritet i kammaren hyllade planerna på att införa nya egna medel, baserade på en ny
bolagsskatteordning, intäkter från EU:s utsläppshandelssystem och en plastskatt. Syftet med de
egna medlen är att minska de BNI-baserade direkta bidragen från EU-länderna.
 
Planerna på att minska budgeten för regional utveckling och EU:s bönder måste diskuteras med
mottagarna, underströk kammaren, men Europas regioner eller jordbrukssamhällen får inte
offras. Vissa ledamöter beklagade att budgetplanerna saknar vision och skarpa åtgärder för att
bekämpa ökade sociala ojämlikheter eller klimatförändringar.
 
Mer information finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180309IPR99420/funding-europe-s-future-eu-s-post-2020-budget-must-match-policy-goals
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180426IPR02611/post-2020-eu-budget-plans-show-purpose-but-lack-ambition-say-meps


Europaparlamentet godkände den 14 mars i år två resolutioner om utgifts- och inkomstsidan i
EU:s nästa fleråriga budgetram (MFF), som börjar gälla år 2021. Kammaren väntas nu reagera
på EU-kommissionens budgetförslag genom att rösta om en ny resolution i slutet av maj.
 
Klicka på namnen för att se de individuella uttalandena igen
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Nästa steg
 
Näst på tur för att slå fast sin position om nästa långtidsbudget är EU-ländernas regeringar i
ministerrådet. Ledamöterna uppmanar också till att förhandlingarna mellan Europaparlamentet,
EU-kommissionen och rådet bör inledas utan dröjsmål, och att parterna bör försöka nå en
överenskommelse innan EU-valet 2019. Europaparlamentets godkännande är en förutsättning
för att långtidsbudgeten ska kunna träda i kraft.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180309IPR99420/eu-s-nasta-langtidsbudget-bor-skraddarsys-efter-behoven
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_08-V_rv
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Mer information
Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga
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Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om reformen av systemet för Europeiska
unionens egna medel
Videoinspelning med debatten (02.05.2018)
EU:s långtidsbudget - frågor och svar
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EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade förslaget till EU:s långtidsbudget 2021-2027

Pressmeddelande

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

4 I 4


