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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt 
utveckling
(2014/2005(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 
20142020 (COM(2011)0398), ändrat den 6 juli 2012 (COM(2012)0388), och utkastet till 
interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete 
i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2011)0403),

 med beaktande av Europaparlamentets godkännande den 19 november 2013 av 
förordningen om den fleråriga budgetramen i enlighet med artikel 312 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, och dess godkännande samma dag av ingåendet av det 
interinstitutionella avtalet,

 med beaktande av den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella avtalet, som 
slutligen antogs den 2 december 2013 och offentliggjordes i Europeiska unionens 
officiella tidning den 20 december 2013,

 med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla1,

 med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 i syfte att uppnå ett positivt 
resultat av förfarandet för godkännande av den fleråriga budgetramen för 2014–20202,

 med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2013 om Europeiska rådets slutsatser av 
den 7–8 februari 2013 avseende den fleråriga budgetramen3,

 med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om den politiska överenskommelsen 
om den fleråriga budgetramen 2014–20204,

 med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om Europaparlamentets 
förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna5,

 med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för 
konstitutionella frågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för 
regional utveckling och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor (A7-0254/2014),

1 EUT C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0360.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0078.
4 Antagna texter, P7_TA(2013)0304.
5 Antagna texter, P7_TA(2013)0599.
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A. Överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014–2020 var resultatet av utdragna 
och krävande förhandlingar som pågick i två och ett halvt år. Den slutliga politiska 
överenskommelsen kunde endast nås på den allra högsta politiska nivån mellan de tre 
ordförandena (parlamentet, rådets ordförandeskap och kommissionen), i enlighet med 
artikel 324 i EUF-fördraget.

B. Den övergripande nivån för nästa fleråriga budgetram (960 miljarder euro i åtaganden, 
908 miljarder euro i betalningar i 2011 års priser), som Europeiska rådet bestämt och som 
parlamentet slutligen godkände, innebär en nedskärning av åtagandena med 3,5 procent 
och av betalningarna med 3,7 procent jämfört med budgetramen för perioden 2007-2013, 
trots att EU:s befogenheter ökat efter Lissabonfördragets ikraftträdande och att EU 
utvidgats till 28 medlemsstater. Den nivån förslår inte för EU:s politiska mål och 
åtaganden, i synnerhet inte för Europa 2020-strategin.

C. EU:s årsbudget kommer fortfarande utgöra ungefär 1 procent av BNI inom EU under de 
kommande åren, vilket är en nivå som nåddes redan i början av 1990-talet och ligger en 
bra bit under det tak för egna medel på 1,29 procent av BNI inom EU för åtaganden och 
1,23 procent av BNI inom EU för betalningar, vilket ursprungligen beslutades 1992 och 
på nytt bekräftades 2010.

D. Det var politiskt omöjligt att ändra de övergripande siffrorna för den fleråriga 
budgetramen som beslutats av Europeiska rådet, men parlamentet inriktade sig på att 
förbättra genomförandet av den fleråriga budgetramen genom att med framgång förhandla 
fram införandet av nya bestämmelser som kommer att bidra till att den nya budgetramen 
och den nya EU-årsbudgeten blir mer operativ, konsekvent, transparent och anpassad till 
EU-medborgarnas behov och till att den fleråriga budgetramens tak utnyttjas i så hög grad 
som möjligt. Dessa bestämmelser gäller framför allt de nya arrangemangen för 
revideringen av den fleråriga budgetramen, flexibilitet, enhet och transparens i EU:s 
budget samt ett ytterligare åtagande att reformera finansieringen av EU:s budget 
(gemensamt uttalande om egna medel).

E. I enlighet med den vägledande principen att ”inget är överenskommet förrän allt är 
överenskommet” gav parlamentet den 19 november 2013 sitt samtycke till den nya 
förordningen om den fleråriga budgetramen och godkände det nya interinstitutionella 
avtalet efter det att rådet uppfyllt de villkor som parlamentet ställt upp i sin resolution av 
den 3 juli 2013, bland annat att ytterligare 11,2 miljarder euro i betalningar skulle antas 
för 2013.

F. Rådet gjorde inga framsteg i fråga om den mycket angelägna reformen av det nuvarande 
systemet för att finansiera EU-budgeten, trots de ambitiösa förslag som kommissionen 
lagt fram för att inte bara bryta det dödläge som uppstått på grund av avsaknaden av ett 
system för verkligt äkta egna medel, utan också göra finansieringssystemet för EU:s 
budget enklare och rättvisare och transparent för EU-medborgarna.

G. Till följd av överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014-2020, kommer den 
fleråriga budgetramen inte heller fortsättningsvis att sammanfalla med parlamentets och 
kommissionens mandat, som börjar under 2014.

H. Lissabonfördragets möjligheter att ändra beslutsförfarandena för beslut om den fleråriga 
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budgetramen och om egna medel utnyttjades inte.

1. Europaparlamentet beklagar starkt att det både under förfarandet som ledde fram till 
överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014–2020 och under den politiska 
debatt som omgav dessa förhandlingar var helt uppenbart att det saknas en gemensam syn 
på EU:s budget och politiska prioriteringar, att EU-institutionerna har mycket olika 
synsätt och att förfarandet inte motsvarar parlamentets ökade roll och befogenheter enligt 
Lissabonfördraget. Parlamentet anser därför att det är ytterst viktigt att i detta betänkande 
dra de nödvändiga politiska och institutionella lärdomarna, som kan ligga till grund för 
förberedelserna av framtida förhandlingar, särskilt när det gäller revideringen av den 
fleråriga budgetramen efter valet, som kommissionen ska inleda senast före slutet av 
2016.

Politiska frågor

2. Europaparlamentet inser att den finanspolitiska konsolidering som medlemsstaterna för 
närvarande genomför omöjliggjorde en mer ambitiös överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen 2014–2020. Parlamentet beklagar dock djupt att man inte på ett lämpligt sött 
har erkänt EU-budgetens roll som ett viktigt och gemensamt politiskt instrument för att 
övervinna den rådande ekonomiska och sociala krisen. Parlamentet betonar att EU:s 
budget huvudsakligen är en investeringsbudget som erbjuder en unik ram för att samordna 
och stärka de nationella insatser som har gjorts för att återgå till tillväxt, stimulera 
konkurrenskraft och generera sysselsättning i hela EU.

3. Europaparlamentet är mycket bekymrat över att alla budgetdiskussioner i rådet under 
många år har förpestats av resonemang om ”rättvis utdelning”, i stället för att inriktas på 
resonemang om ett europeiskt mervärde. Parlamentet anser att denna diskussion pågick 
redan innan man införde BNI-baserade medel, men att situationen väsentligt har 
intensifierats på grund av det nuvarande systemet för EU:s finansiering, varigenom drygt 
74 procent av intäkterna härrör från nationella bidrag som baseras på BNI i stället för från 
verkligt äkta egna medel, enligt vad som föreskrevs i Rom-fördraget och alla därpå 
följande EU-fördrag. Parlamentet anser att ett sådant system lägger oproportionerlig vikt 
vid nettobalanser mellan medlemsstaterna och har lett till att man successivt infört 
komplexa och dunkla rabatter och andra korrigeringsmekanismer för finansieringen av 
EU:s budget.

4. Europaparlamentet anser att detta resonemang också präglade den överenskommelse om 
den fleråriga budgetramen som Europeiska rådet träffade den 8 februari 2013. Parlamentet 
anser det beklagligt att detta ledde till att tilldelningarna till de olika länderna, särskilt från 
de två stora utgiftsområdena i EU:s budget, dvs. jordbruks- och 
sammanhållningspolitiken, bestämdes vid den tidpunkten. Parlamentet kritiserar i 
synnerhet det ökade antalet särskilda tilldelningar och ”gåvor” som beviljades under 
förhandlingarna mellan stats- och regeringscheferna och som inte grundades på objektiva 
och verifierbara kriterier, utan snarare återspeglade medlemsstaternas förhandlingsstyrka 
när de försökte värna sina nationella intressen och maximera sin nettoåterbetalning. 
Parlamentet kritiserar bristen på transparens när denna överenskommelse träffades och det 
faktum att rådet och kommissionen inte försåg parlamentet med alla berörda dokument. 
Parlamentet betonar att det europeiska mervärdet bör prioriteras framför nationella 
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intressen.

5. Europaparlamentet avvisar bestämt denna rent kamerala syn på EU:s budget, som bortser 
från det europeiska mervärdet, strider mot principen om EU-solidaritet och underskattar 
EU-budgetens nuvarande och potentiella roll i stärkandet av den ekonomiska styrningen. 
Parlamentet betonar att EU:s budget huvudsakligen är en investeringsbudget med en stark 
hävstångseffekt som möjliggör projekt som annars skulle vara omöjliga eller svåra att 
genomföra, och att budgeten fungerar som katalysator för tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning i hela unionen samt utgör en kraftfull reformmekanism. Parlamentet 
beklagar därför djupt att vissa medlemsstater tycks betrakta de nationella bidragen till 
EU:s budget enbart som en kostnad som måste minimeras.

6. Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet tillämpade en uppifrån och ned-strategi 
när det beslutade om den totala storleken på den fleråriga budgetramen 2014–2020, vilket 
i sin tur visar på en oroande skillnad mellan Europeiska rådets politiska åtaganden för EU 
och dess motvillighet att ge dem tillräcklig finansiering. Parlamentet anser tvärtom att 
detta beslut bör bygga på en nedifrån-och-upp-process, utifrån en ingående bedömning av 
EU:s utgiftsbehov och de politiska målen i EU:s fleråriga program och den politik som 
fastställts av lagstiftaren.

7. Europaparlamentet är därför övertygat om att alla beslut om budgetramen bör föregås av 
och bygga på en ordentlig politisk diskussion om EU-budgetens roll, funktion och 
mervärde och om dess förenlighet med den politiska strategi som har antagits av unionen 
och de operativa prioriteringar och mål som har satts upp för unionen. Parlamentet anser 
att man för att överbrygga klyftan mellan olika uppfattningar om vad EU:s budget står för 
och vad den kan åstadkomma bör organisera denna diskussion i god tid och se till att de 
tre EU-institutionerna och alla nationella parlament deltar men även engagera den högsta 
politiska nivån i medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet är vidare övertygat om att konkreta framsteg kan uppnås först efter en 
genomgripande reform av finansieringen av EU:s budget, som bör respektera lydelsen och 
andan i fördraget och återgå till ett system med verkligt äkta, tydliga, enkla och rättvisa 
egna medel. Parlamentet betonar att införandet av ett eller flera nya egna medel kommer 
att minska andelen BNI-baserade bidrag till EU:s budget till ett minimum och därmed 
minska bördan för de nationella statskassorna. Parlamentet upprepar sitt starka stöd för 
varje process som leder till en reform av systemet för egna medel, vilket för närvarande är 
komplicerat, oklart och ineffektivt. Parlamentet betonar att rådets slutgiltiga 
överenskommelse om egna medel är ännu mer komplicerad än den tidigare eftersom den 
har infört nya rabatter och undantag.

Institutionella frågor

9. Europaparlamentet erinrar om att parlamentet var den första EU-institution som i juni 
2011 lade fram sin syn på den fleråriga budgetramen 2014–2020 och behovet av att 
reformera finansieringen av EU:s budget i betänkandet från parlamentets särskilda utskott 
för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 
(SURE). Parlamentet anser att denna tidiga förberedelse hjälpte parlamentet att uppnå en 
bred överenskommelse om de politiska prioriteringarna och att hålla parlamentet enat 
under den efterföljande förhandlingsprocessen. Parlamentet anser att betänkandet gav 
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vägledning för kommissionen när den utarbetade sina egna förslag om den fleråriga 
budgetramen och egna medel. Parlamentet uppskattar den regelbundna politiska dialog 
som upprättades mellan de båda institutionerna under alla stadier av utarbetandet av detta 
betänkande. Parlamentet anser att denna dialog bör vidareutvecklas till en mer 
strukturerad dialog mellan de båda institutionerna innan lagstiftningsförslagen till den 
fleråriga budgetramen läggs fram.

10. Europaparlamentet erinrar om att enligt artikel 312 i EUF-fördraget antar rådet enhälligt 
förordningen om den fleråriga budgetramen efter att ha fått parlamentets godkännande och 
de tre EU-institutionerna ska ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta 
antagandet”. Parlamentet konstaterar följaktligen att det i fördraget inte fastställs något 
konkret förfarande för att engagera parlamentet i förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen och att tillvägagångssätten därefter i praktiken bestämts genom en rad 
överenskommelser på politisk nivå från fall till fall på parlamentets initiativ.

11. Europaparlamentet anser det beklagligt att inga meningsfulla förhandlingar ägde rum 
mellan parlamentet och rådet före Europeiska rådets överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen den 8 februari 2013. Parlamentet anser att de otaliga möten som hölls mellan 
dess förhandlingsgrupp och de successiva ordförandeskapen för rådet i utkanterna av de 
berörda mötena i rådet (allmänna frågor) och dess deltagande i informella rådsmöten om 
den fleråriga budgetramen underlättade endast ett visst informationsutbyte mellan rådet 
och parlamentet. Parlamentet anser därför att parlamentet måste bygga vidare på de 
erhållna erfarenheterna och använda alla tillgängliga medel för att stärka sitt inflytande 
när det gäller andan, tidsplanen och innehållet i förhandlingarna med rådet, genom att se 
till att rådet bättre beaktar parlamentets argument och ståndpunkter.

12. Europaparlamentet beklagar att, trots dess starka invändningar, alla förhandlingspaket som 
successivt lades fram av rådets olika ordförandeskap och slutligen Europeiska rådets 
överenskommelse om den fleråriga budgetramen den 8 februari 2013 innehöll ett 
betydande antal lagstiftningselement som borde ha beslutats enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Parlamentet betonar att den lagstadgade enhälligheten i rådet 
avseende förordningen om den fleråriga budgetramen endast kunde uppnås genom att 
föregripa vissa viktiga politiska förändringar av EU:s sektoriella politik, vilket i tydlig 
strid med fördraget lägger hinder i vägen för parlamentets befogenheter enligt 
medbeslutandeförfarandet, framför allt dess rätt att göra ändringar på samma villkor som 
rådet.13. Europaparlamentet konstaterar att verkliga förhandlingar om förordningen om 
den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella avtalet inleddes först i maj 2013 
med rådets förhandlare som inte hade något formellt förhandlingsmandat utan i stället 
ansåg att Europeiska rådets överenskommelse om den fleråriga budgetramen var den enda 
referenspunkten utan något utrymme för diskussioner. Parlamentet betonar att denna 
inställning inte bara ledde till att man förlorade onödigt mycket tid, utan också ledde till 
att rådet på ett oacceptabelt sätt försökte utesluta vissa ämnen från förhandlingarna, vilket 
tvingade parlamentet att kämpa, inbegripet på den allra högsta politiska nivån, för att få 
till stånd förhandlingar om varje artikel i förordningen om den fleråriga budgetramen och 
det interinstitutionella avtalet.

14. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådet enligt fördraget inte har någon 
lagstiftande funktion. Parlamentet påminner därför om att Europeiska rådets slutsatser bör 
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betraktas som förhandlingsdirektiv för rådet och att de aldrig utgör absoluta gränser som 
inte kan förhandlas med parlamentet. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att i sina 
slutsatser infoga en standardformulering för att erinra om bestämmelserna i artikel 15.1 i 
EUF fördraget.

15. Europaparlamentet beklagar djupt att samma problem präglade förhandlingarna om 
EU:s fleråriga program, särskilt inom jordbruks- och sammanhållningspolitiken. 
Parlamentet konstaterar att rådet vid flera tillfällen till och med vägrade att hänvisa till de 
aspekter som är relaterade till den fleråriga budgetramen i de rättsliga grunderna. 
Parlamentet betonar att parlamentet behövde ägna betydande kraft och tid åt att se till att 
alla punkter i de rättsliga grunder som beslutats genom medbeslutandeförfarandet mellan 
rådet och parlamentet blev kvar på förhandlingsbordet. Parlamentet konstaterar med 
tillfredsställelse att parlamentets förhandlare till sist lyckades ifrågasätta vissa delar av 
Europeiska rådets överenskommelse.

16. Europaparlamentet konstaterar att siffrorna i den fleråriga budgetramen (den övergripande 
nivån och fördelningen per budgetrubrik), som beslutats av Europeiska rådet, till sist inte 
ifrågasattes av parlamentet, som var medvetet om den synnerligen svåra ekonomiska och 
finansiella situation som rådde då detta beslut fattades. Parlamentet betonar dock att detta 
under inga omständigheter bör uppfattas som ett prejudikat och upprepar sin ståndpunkt 
att siffrorna i den fleråriga budgetramen, och varje annan del av Europeiska rådets berörda 
politiska överenskommelse, är föremål för förhandlingar med parlamentet.

17. Europaparlamentet betonar att tillvägagångssätten behöver förbättras betydligt i alla 
framtida förhandlingar om den fleråriga budgetramen för att undvika dödlägen och spara 
värdefull tid och resurser under förhandlingarnas gång. Parlamentet anser att dessa 
tillvägagångssätt bör formaliseras i ett avtal på högsta politiska nivå, där man bör beakta 
bristerna under de senaste förhandlingarna och till fullo garantera parlamentets roll och 
befogenheter i enlighet med EU-fördraget. Parlamentet anser att detta förfarande till sist 
bör stadfästas i själva det interinstitutionella avtalet, vilket är fallet när det gäller 
budgetförfarandet.

18. Europaparlamentet framhåller det enorma informationsutbyte och den enorma samordning 
som krävs inom parlamentet för att säkerställa konsekvens i de parallella förhandlingarna 
om den fleråriga budgetramen och de rättsliga grunderna för över 60 fleråriga program. 
Parlamentet betonar att det är av stor vikt att uppmärksamma ärenden som ska antas 
genom medbeslutande och att så långt det är möjligt behålla dem inom ramen för de 
respektive utskottens behörighet. Parlamentet föreslår att parlamentet under kommande 
förhandlingar om den fleråriga budgetramen behandlar lagstiftningsförslagen vid samma 
tidpunkt och slutligen antar dem som ett paket, genom att så långt det är möjligt tillämpa 
principen att ingenting är överenskommet förrän allt är överenskommet.

19. Europaparlamentet är övertygat om att regeln om enhällighet i rådet innebär att 
överenskommelsen representerar den minsta gemensamma nämnaren utifrån behovet av 
att undvika veto från någon enda medlemsstat. Parlamentet betonar att en övergång till 
kvalificerad majoritet i omröstningen om förordningen om den fleråriga budgetramen 
skulle vara i linje med inte bara det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som används för 
antagandet av praktiskt taget alla fleråriga EU-program, utan även med det årliga 
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förfarandet för antagandet av EU-budgeten.

20. Europaparlamentet noterar att Europeiska rådet skulle kunna använda den allmänna 
övergångsklausulen (artikel 48.7 i EUF-fördraget) för att genomföra övergången till 
omröstning med kvalificerad majoritet och tillämpning av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för beslut om egna medel och om den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet påminner dessutom om att artikel 312.2 i EUF-fördraget hur som helst 
möjliggör antagandet av omröstning med kvalificerad majoritet för den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att använda dessa båda 
övergångsklausuler för det avsedda syftet för att strömlinjeforma beslutsfattandet i rådet 
och förhindra att politiken med nationell ”juste retour” (rättvis motprestation) i alltför hög 
grad prioriteras framför hela unionens gemensamma intressen.

Den fleråriga budgetramen för 2014–2020: Fortsatt utveckling

21. Europaparlamentet förklarar att det har för avsikt att se till att alla nya bestämmelser som 
man lyckades infoga i förordningen om den fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet används fullt ut i det årliga budgetförfarandet. Parlamentet 
förväntar sig att rådet inte kommer att försöka införa begränsande tolkningar av dessa 
bestämmelser, i synnerhet inte om arten och syftet med alla särskilda instrument, utan att 
rådet i stället kommer att handla ansvarsfullt och godkänna de budgetanslag som är 
nödvändiga för att täcka både sina tidigare åtaganden och oförutsedda utgifter även om de 
årliga taken i den fleråriga budgetramen som ett resultat måste överskridas. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om att taken i den fleråriga budgetramen för 2014-2020 har 
fastställts långt under taken för egna medel.

22. Europaparlamentet lägger särskild vikt vid de nya bestämmelserna om flexibilitet som bör 
tillåta maximal användning av taken i den fleråriga budgetramen för åtaganden respektive 
betalningar. Parlamentet betonar att praxisen i tidigare budgetramar varigenom den årliga 
EU budgeten låg långt under taken i den fleråriga budgetramen, särskilt för 
betalningsbemyndiganden, inte längre kan fortsätta.

23. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att de ackumulerade utestående 
åtagandena har nått en kritisk nivå som i slutändan kan leda till ett strukturellt underskott i 
EU:s budget, vilket skulle strida mot bestämmelserna i fördraget (artiklarna 310 och 323 i 
EUF-fördraget). Parlamentet är mycket oroat över att antalet obetalda fakturor vid slutet 
av året ständigt har ökat sedan 2011 (23,4 miljarder EUR i slutet av 2013 enbart från 
sammanhållningspolitiken), vilket kommer att innebära en stor press på taken för 
betalningar i den fleråriga budgetramen 2014-2020. Parlamentet betonar behovet av att 
fastställa en lämplig nivå för de årliga taken för betalningar i den fleråriga budgetramen 
genom att ta vederbörlig hänsyn till bland annat dynamiken i sammanhållningspolitiken, 
inbegripet tidsplanen för programplaneringen, genomförandet, det slutliga avslutandet av 
programmen och tillbakadragna anslag.

24. Europaparlamentet understryker att syftet med den samlade marginalen för åtaganden är 
att stödja investeringar för tillväxt och sysselsättning i Europa, särskilt sysselsättning för 
ungdomar, och påminner om att det är parlamentet som har tagit initiativ till detta 
instrument.
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25. Europaparlamentet erinrar om att nästa kommission, som tillträder efter valet till 
Europaparlamentet 2014, ska inleda en obligatorisk översyn och revidering av den 
fleråriga budgetramen 2014–2020 i slutet av 2016. Parlamentet understryker att denna 
översyn/revidering av den fleråriga budgetramen efter valet var ett av parlamentets 
viktigaste krav under förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, med hänsyn till att 
nästa kommission och parlament måste ha möjlighet att ompröva EU:s politiska 
prioriteringar och därmed ge den fleråriga budgetramen förnyad demokratisk legitimitet. 
Parlamentet betonar att investeringsnivåerna i Europa sjönk kraftigt mellan 2008 och 2012 
till följd av den ekonomiska krisen och påminner om att detta enligt vissa uppskattningar1 
kommer att kosta Europa 540 miljarder EUR i uteblivna intäkter fram till 2020.

26. Europaparlamentet betonar att nästa parlament, inför översynen/revideringen av den 
fleråriga budgetramen efter valet, i god tid måste diskutera politiska prioriteringar, dvs. 
identifiera områden för vilka större investeringar anses nödvändiga under den andra 
hälften av den fleråriga budgetramen för 2014-2020. Parlamentet uppmanar i detta syfte 
nästa kommission och nästa parlament att noggrant utvärdera resultaten av Europa 2020- 
strategins mål, särskilt i termer av sysselsättning och kamp mot den ekonomiska krisen, 
samt resultaten av EU:s nyckelprogram, såsom Horisont 2020, för att inrikta sig på 
områden med ett bevisat mervärde av EU:s utgifter och för vilka ytterligare ekonomiska 
resurser kommer att krävas.

27. Europaparlamentet begär att man i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga 
budgetramen ska förbereda sig för en eventuell förkortning av nästa fleråriga budgetram, 
som skulle innebära att den omförhandlas under vart och ett av parlamentets och 
kommissionens mandatperioder. Europaparlamentet är övertygat om att en femårscykel 
för den fleråriga budgetramen skulle öka den demokratiska legitimiteten, leda till bättre 
prioriteringar av budgetmedlen och kunna anses vara en förutsättning för mer politisk 
diskussion. 

28. Europaparlamentet betonar att kommissionen i sina förslag till revidering av den fleråriga 
budgetramen bör ta full hänsyn till de senaste makroekonomiska prognoserna och 
inbegripa en grundlig bedömning av hur alla särskilda instrument fungerar, särskilt de 
samlade marginalerna i åtaganden och betalningar. Parlamentet erinrar om att denna 
process inte kommer att innebära att de redan tilldelade nationella anslagen sänks, 
inbegripet de nationella anslagen för ESF. Parlamentet förväntar sig i detta sammanhang 
att kommissionen ger parlamentet och rådet identiska och överensstämmande uppgifter 
om siffror och uppskattningar, för att undvika missförstånd under förhandlingarna i fråga 
om diskussionsunderlaget.

29. Europaparlamentet betonar att man behöver främja en bred och öppen diskussion om de 
resultat som har uppnåtts med EU:s finansieringsprogram och särskilt bedöma i vilken 
utsträckning dessa program bidrar till att uppfylla Europa 2020-målen.

30. Europaparlamentet betonar att innovativa finansiella instrument, t.ex. europeiska 
projektobligationer, kan spela en mycket viktig roll för att stimulera välbehövliga 
investeringar om de utformas på rätt sätt. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 

1 Anförande av ordföranden för EIB:s råd under den europeiska interparlamentariska veckan den 21 januari 
2014.
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kommissionen att utnyttja sin kommande utvärdering på bästa sätt också i samband med 
översynen/revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020.

31. Europaparlamentet välkomnar den gemensamma förklaringen från de tre institutionerna, 
som de kom överens om inom ramen för förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, 
om att det årliga budgetförfarandet på lämpligt sätt ska ta hänsyn till 
jämställdhetsperspektivet och beakta hur unionens övergripande budgetram bidrar till 
ökad jämställdhet (och säkerställer jämställdhetsintegrering). Parlamentet betonar att 
dessa principer bör integreras i kommissionens förslag om översynen av den fleråriga 
budgetramen.

32. Europaparlamentet påminner om sin avsikt att göra en obligatorisk revidering av den 
fleråriga budgetramen till ett centralt krav i samband med tillsättningen av nästa 
kommission. Parlamentet uppmanar därför nästa Europaparlament att som villkor för valet 
av den föreslagna kandidaten till posten som kommissionens ordförande kräva ett starkt 
och entydigt åtagande om att genomföra bestämmelsen om översynen/revision efter valet 
och inleda en verklig och ingående politisk dialog om dess innehåll.

33. Europaparlamentet noterar att de nya artiklarna 70 och 70a (interinstitutionella 
förhandlingar i lagstiftningsförfaranden) i parlamentets arbetsordning kommer att 
tillämpas vid nästa förhandlingsrunda. Parlamentet rekommenderar att man i ett tidigt 
skede av parlamentets kommande valperiod ber utskottet med ansvar för arbetsordningen 
att se till att dessa artiklar stämmer överens med artikel 75 (den fleråriga budgetramen), 
artikel 75c (finanspolitiskt trepartsmöte) och artikel 81.3 (godkännandeförfarandet), i syfte 
att utarbeta en enda enhetlig artikel som gäller för de särskilda lagstiftningsförfaranden 
som föreskrivs i artiklarna 311 och 312 i EUF-fördraget när det gäller fastställandet av 
mandatet för och genomförandet av trepartsmötena (inbegripet talmannens roll), samt 
plenarförsamlingens kontroll.

34. Europaparlamentet anser att konventionen vid tidpunkten för nästa översyn av fördragen 
borde lägga fram förslag till ett system med verkligt medbeslutande mellan rådet och 
parlamentet när det gäller beslut om antagandet av den fleråriga budgetramen och egna 
medel.

35. Europaparlamentet är starkt övertygat om att högnivågruppen om egna medel innebär 
en enastående möjlighet att bryta det dödläge som uppkommit om reformen av systemet 
för egna medel. Parlamentet förväntar sig att gruppen kommer att ge ett betydande bidrag 
till förståelsen av bristerna i det nuvarande systemet och de fördelar som kan uppkomma 
av en genomgripande och omfattande reform och införandet av nya och verkligt äkta egna 
medel som kan minska BNI-bidragen till EU-budgeten betydligt.

36. Europaparlamentet erinrar om att högnivågruppen har i uppdrag att granska alla aspekter 
av reformen av systemet för egna medel. Parlamentet är fast beslutet att genom sina 
tre företrädare under alla etapper av denna process arbeta intensivt för ett framgångsrikt 
slutförande av den. Parlamentet räknar med att rådet tar sin del av ansvaret och engagerar 
sig i denna process. Parlamentet betonar att även de nationella parlamenten behöver bli 
mer medvetna om de frågor som står på spel. Parlamentet betonar att resultaten och 
slutsatserna från denna högnivågrupp bör vara klara i god tid för att kunna behandlas 
under översynen/revideringen av den fleråriga budgetramen 2016 så att eventuella 
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reformer kan genomföras inför nästa fleråriga budgetram.

37. Europaparlamentet är fast övertygat om att all ny finanspolitisk kapacitet eller budgetar 
som har utvecklats särskilt för medlemsstaterna i euroområdet, vars finanspolitiska 
funktion inte omfattas av den fleråriga budgetramen, måste utvecklas inom unionens ram 
och omfattas av lämplig demokratisk kontroll och ansvarsskyldighet genom de befintliga 
institutionerna.

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



RR\1024849SV.doc 13/40 PE527.841v02-00

SV

MOTIVERING

Allmän bakgrund 

EU:s fleråriga budgetplanering infördes för första gången 1988 för att komma till rätta med 
EU:s budgetkriser under slutet av 1970-talet och 1980-talet. Dessa kriser urartade ofta till 
öppen konflikt mellan rådet och parlamentet, vilket ledde till att EU:s årsbudgetar för 1980, 
1985, 1986 och 1988 inte antogs förrän långt in på budgetåret.

I den fleråriga budgetramen fastställs årliga maxbelopp (tak) för EU:s utgifter som helhet 
(i både åtaganden och betalningar) och tak per politikområde (budgetrubriker) för 
EU:s utgifter. Huvudsyftet med den fleråriga budgetramen är att säkerställa en hög grad av 
förutsebarhet, en regelbunden utveckling av utgifterna i överensstämmelse med EU:s politiska 
prioriteringar samtidigt som taket för unionens egna medel respekteras. Taken för egna medel 
fastställdes ursprungligen 1992, och bekräftades på nytt 2010, till 1,23 % av EU:s BNI (i 
betalningar).

Historiskt sett har de antagna årsbudgetarna för EU alltid legat under de samlade taken i den 
fleråriga budgetramen.

Fram till dess Lissabonfördraget trädde i kraft kom rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen överens om en flerårig budgetram genom att anta ett interinstitutionellt avtal. 
Lissabonfördraget har formaliserat denna praxis med flerårig budgetplanering och föreskriver 
att den fleråriga budgetramen nu ska fastställas i en rådsförordning för en period om minst 
fem år (artikel 312 i EUF-fördraget). Ett särskilt lagstiftningsförfarande tillämpas för dess 
antagande där rådet agerar enhälligt efter att ha inhämtat Europaparlamentets godkännande. 
Enligt Lissabonfördraget är det möjligt att anta ett interinstitutionellt avtal som kompletterar 
förordningen om den fleråriga budgetramen.

Huvudstegen i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 20142020 kan sammanfattas 
enligt följande:

 16/06/2010: Europaparlamentet inrättar ett särskilt utskott för de politiska utmaningarna 
och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 (SURE).

 08/06/2011: Europaparlamentet antar SURE-utskottets betänkande Investera i 
framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för 
alla.

 29/06/2011: Kommissionen lägger fram sitt förslag om en ny flerårig budgetram 
20142020 och ett nytt interinstitutionellt avtal, följt av 60 lagstiftningsförslag som 
täcker samtliga fleråriga utgiftsprogram.

 06/07/2012: Kommissionen lägger fram ett uppdaterat förslag om en ny flerårig 
budgetram.

 21/05/2012: Rådets första förhandlingspaket.
 23/10/2012: Europaparlamentets interimsbetänkande (parlamentets resolution för att nå 

ett positivt resultat när det gäller förfarandet för att godkänna den fleråriga budgetramen 
för 2014−2020).

 23/11/2012: Ingen överenskommelse uppnåddes under det särskilda mötet i 
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Europeiska rådet i november 2012, som hölls efter att rådets cypriotiska ordförandeskap 
och Europeiska rådets ordförande hade lagt fram de första sifferförslagen.

 08/02/2013: Europeiska rådets slutsatser om den fleråriga budgetramen.
 13/03/2013: Europaparlamentets resolution om Europeiska rådets slutsatser.
 13/05/2013: Första officiella trepartsmötet. 
 27/06/2013: Politisk överenskommelse om den fleråriga budgetramen, följt av 

Europaparlamentets resolution den 3 juli 2013 om godkännande av den politiska 
överenskommelsen om den fleråriga budgetramen.

 19/11/2013: Europaparlamentets godkänner formellt den fleråriga budgetramen.
 02/12/2013: Rådet antar formellt den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella 

avtalet. 

Europaparlamentets ursprungliga förslag/förhandlingsposition

Europaparlamentets ståndpunkt i fråga om den fleråriga budgetramens nivå och ambition 
definierades först i det särskilda SURE-utskottets betänkande av den 8 juni 2011 Investera i 
framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 
I betänkandet ansåg parlamentet – med hänsyn till unionens ambitiösa mål för de kommande 
åren – det nödvändigt att höja de samlade taken i den fleråriga budgetramen (för åtaganden 
och betalningar) med minst 5 procent jämfört med 2013 års tak. Parlamentet krävde en större 
koncentration av resurserna till områden som stimulerar tillväxt och konkurrenskraft och att 
finansieringen av sammanhållningspolitiken skulle ligga kvar på minst samma nivå som under 
perioden 20072013. För jordbruksutgifter borde de belopp som anslogs 2013 åtminstone 
bibehållas. På grundval av det politiska mandat som gavs i SURE-betänkandet utarbetade 
parlamentet sin förhandlingsposition i interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen den 
23 oktober 2012. 

Samtidigt som parlamentet förklarade sin avsikt att genomföra regelrätta förhandlingar med 
rådet om varje artikel i förordningen om den fleråriga budgetramen och motsvarande i det 
interinstitutionella avtalet, definierade parlamentet fem huvudpunkter för förhandlingarna: 
En tillräcklig nivå för resurser, flexibilitet, revidering efter valet, egna medel samt 
enhetsprincipen för budgeten. Det ingick också en rad andra frågor i Europaparlamentets 
position.

I. Med hänsyn till den allmänna finanspolitiska situationen i medlemsstaterna beslöt 
Europaparlamentet till sist att inte ifrågasätta de övergripande siffrorna (de totala taken för 
åtaganden och betalningar för hela perioden) som stats- och regeringscheferna enhälligt 
kommit överens om. Parlamentet ifrågasatte inte heller beloppen per budgetrubrik, som 
medgav en viss omorientering i riktning mot tillväxt, sysselsättning och framtidsinriktade 
investeringar (rubrik 1). Som villkor för detta godkännande ställdes dock krav på bland annat 
att de överenskomna taken för åtagande och betalningsbemyndiganden i den fleråriga 
budgetramen skulle utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt när årsbudgetarna fastställs. 
Parlamentet föreslog därför en ny inriktning mot flexibilitet. Parlamentet ansåg att den 
föreslagna fleråriga budgetramen helt enkelt inte skulle kunna förvaltas utan ”största möjliga 
flexibilitet”, en tanke som nämndes men inte utvecklades närmare i Europeiska rådets 
slutsatser.
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Det konstaterade behovet av att kunna överföra eventuell outnyttjad marginal mellan 
budgetrubriker och mellan år förverkligades genom parlamentets innovativa förslag om att 
fastställa samlade marginaler för betalningar och åtaganden. Andra 
flexibilitetsmekanismer som parlamentet förespråkat är omfattningen och den exakta 
utformningen av särskilda instrument, marginal för oförutsedda utgifter, justeringar avseende 
genomförandet m.m. Dessa förtecknas och beskrivs kortfattat nedan.

Eftersom de fastställda taken för den fleråriga budgetramen 2014–2020 fortfarande ligger över 
genomförandenivåerna för den fleråriga budgetramen 2007–2013 i fråga om 
betalningsbemyndiganden (enbart), är det fortfarande möjligt att genomförandet av 
budgetarna under perioden 2014–2020 blir högre än under perioden 2007–2013, om de 
flexibilitetsmekanismer som man till sist kom överens om genomförs på lämpligt sätt.

II. Godkännandet av Europeiska kommissionens siffror bör också ses i förhållande till 
Europaparlamentets begäran om en strikt bestämmelse om revidering efter valet, i stället för 
en ”översyn” som under den innevarande perioden. Europaparlamentet ansåg inte att det i 
blindo kunde acceptera en åtstramningsbudget för en sjuårsperiod, som binder såväl nästa 
parlament och kommission som deras efterträdare. För att bättre anpassa val- och 
budgetkalendrarna till varandra och kunna reagera på nya ekonomiska händelser, föreslog 
parlamentet därför uttryckliga sätt för genomförandet av revisionsbestämmelsen (omfattning, 
tid, användning av övergångsklausul till KMO osv.).

III. I fråga om egna medel stödde parlamentet kommissionens ambitiösa 
lagstiftningsförslag och tryckte på för en tydlig färdplan mot en återgång till ett system med 
äkta, tydliga, enkla och rättvisa egna medel som ger garantier för det beslutsfattande och den 
demokratiska kontroll som kännetecknar alla andra offentliga budgetar. De milstolpar som 
föreslogs var bland annat att minska det BNI-baserade bidraget till 40 procent av EU:s budget, 
att helt eller delvis överföra intäkter från avgiften på finansiella transaktioner under fördjupat 
samarbete till EU:s budget, att reformera egna medel från mervärdesskatt, att minska 
uppbördskostnaderna för traditionella egna medel till 10 procent av de belopp som 
medlemsstaterna uppbär samt att avveckla de nuvarande rabatterna och andra 
korrigeringsmekanismer.

IV. I fråga om budgetens enhet och öppenhet insisterade parlamentet på principen att alla 
utgifter och intäkter som blir följden av beslut som fattas av eller för EU-institutionerna bör 
ingå i EU:s budget tillsammans med en heltäckande översyn av de ekonomiska 
konsekvenserna av alla EU-åtgärder och instrument, inklusive EU-åtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna inom ramen för fördjupat samarbete eller ett visst fördrag.

Europeiska rådets siffror fick dessutom parlamentet att som ett förhandsvillkor för att inleda 
förhandlingar kräva att kommissionen lägger fram ett förslag till ändringsbudget upp till 2013 
års betalningstak för att täcka så mycket som möjligt av 2013 års betalningsanspråk innan den 
nya perioden börjar och undvika att den fastställda betalningsnivån för perioden 20142020 
också behöver täcka en oproportionerlig andel av betalningsanspråken från föregående period. 
Som en direkt följd av den senaste betalningskrisen för EU:s budget föreslog parlamentet en 
rad åtgärder för att lösa betalningsproblem, exempelvis möjlighet till återanvändning av 
överskott, vilka presenteras i tabellen nedan.

En annan viktig fråga var att undvika att parlamentets medbeslutandebefogenheter åsidosätts 
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eftersom Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 gick långt utöver 
demarkationslinjen mellan renodlade frågor för den fleråriga budgetramen och frågor som hör 
till programmen som fastställs genom medbeslutandeförfarandet. Det här har varit den första 
erfarenheten av genomförandet av Lissabonfördragets bestämmelser om den fleråriga 
budgetramen.

Slutligen togs en rad andra frågor i samband med den fleråriga budgetramen eller det årliga 
budgetförfarandet, och vissa mer specifika, som väckts av fackutskotten (PECH, CONT, 
AFET, FEMM, etc.) upp under förhandlingarna på parlamentets begäran. Dessa frågor 
presenteras i tabellen nedan.

Parlamentets detaljerande ståndpunkt till dessa aspekter lades fram i olika betänkanden som 
parlamentet antog inför antagandet av Europeiska rådets slutsatser den 8 februari. De 
konkretiserades inför förhandlingarna i ett arbetsdokument från föredragandena1 med 
ändringsförslag till texten i kommissionens förslag. De beskrivs nedan.

1 ‘MFF–IIA working paper presented by EP Negotiating Team’ 
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/1017/1017432/1017432en.pdf)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/1017/1017432/1017432en.pdf
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EP-krav Beskrivning/mål

Fyra huvudfrågor

Flexibilitet:
Allmänt mål: Ge budgetmyndigheten flexibilitet under det årliga förfarandet, 
göra den fleråriga budgetramen hanterbar och ge möjlighet till full användning 
av de överenskomna taken.

- samlad marginal BB
Automatisk, obegränsad överföring mellan år av obudgeterade/outnyttjade 
betalningsbemyndiganden under taket. Ge möjlighet att komma i kapp med 
betalningsbemyndiganden vid förseningar av genomförandet.

- samlad marginal ÅB
Samma mekanism för åtagandebemyndiganden för att underlätta finansieringen 
av nya prioriteringar och behov och utnyttja det samlade taket i den fleråriga 
budgetramen fullt ut.

- särskilda instrument

Ökad flexibilitet att använda och utnyttja särskilda instrument (årligt belopp, 
motsvarande betalningar, obegränsad överföring av outnyttjade belopp) för att ha 
tillräckliga medel och flexibilitet att klara alla bakomliggande oförutsedda 
händelser. 

- marginal för 
oförutsedda utgifter

Som ett komplement till övriga flexibilitetsmekanismer, om dessa inte skulle 
förslå för att klara nya behov (utan kompensation).

- användning av 
överskott

Särskilt för betalningar för att undvika en situation då ytterligare betalningar 
behövs samtidigt som extra EU-medel på intäktssidan faktiskt återbetalas till 
medlemsstaterna genom en minskning av deras BNI-bidrag.

- justering av 
genomföranderelatera
de betalningar

För att klara eventuella förändringar av genomförandemönstren och de faktiska 
betalningsprofilerna i samband med det årliga budgetförfarandet.

- 
lagstiftningsflexibilite
t

För att ge möjlighet att avvika med 10 procent från de överenskomna 
finansieringsramarna för programmen.

- ny typologi: ökad 
flexibilitet/uppdaterin
g/justering/revidering

Strömlinjeforma och klargöra de olika sätten att ändra/avvika från den fleråriga 
budgetramen, beroende på om de samlade taken påverkas, med lämpliga former 
för beslutsfattandet.

Revidering efter 
valet

Fastställande av en mötesklausul för att ge det nya parlamentet och den nya 
kommissionen möjlighet att påverka de tillämpliga taken i den fleråriga 
budgetramen under deras mandatperioder för att ta hänsyn till nya ekonomiska 
omständigheter.

Enhet och öppenhet
Undvika all finansiering utanför budgeten och sörja för en tydlig överblick över 
alla medel som utnyttjas av EU eller på dess vägnar. 

Egna medel Definiera sätt att återvända till ett system med verkligt äkta egna medel.

Övriga punkter

Storskaliga projekt: 
Galileo, ITER, 
Copernicus

Ingår inte i det samlade taket för den fleråriga budgetramen utan ligger utanför 
och över. Kringgärdande av anslagen till dem i händelse av överdrag.

Betalningar och Det allmänna målet var att ge budgetmyndigheten verktyg att ta sig ur den 
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utestående åtaganden: senaste budgetkrisen.

- motivering av 
avvikelser från COM-
uppskattningar

För att undvika generella och/eller godtyckliga nedskärningar utan 
verklighetsanknytning av budgetgenomförandet och de utgiftsprognoser som 
tillhandahålls av medlemsstaternas myndigheter (enligt delad förvaltning).

- certifiering av 
betalningsprognoser

För att få ett slut på motsättningarna mellan de nationella myndigheternas 
uppskattningar av betalningsanspråk enligt delad förvaltning och de anslag från 
EU:s budget som rådet föreslår för att infria dem.

- behandling av 
medlemsstaternas 
bidrag i nationella 
budgetar

Bättre uppskattning av nationella bidrag i nationella budgetar i 
överensstämmelse med standarderna för offentliga räkenskaper för att undvika 
att nivån på betalningar från EU-budgeten blir en justeringsvariabel för 
nationella målsättningar för underskott och skuldsättning.

- regelbundna möten 
och information

För att främja diskussion och öka medvetenheten om betalningsbehov och lägga 
en gemensam grund för parlamentet och rådet att utarbeta sina ståndpunkter om 
EU:s budget.

- handlingsplan för 
utestående åtaganden

För att begränsa den fortlöpande ökningen av utestående (obetalda) åtaganden.

Gusp
Ökad kontroll (mer rapportering, inga undantag) och insyn (mer detaljerad 
nomenklatur) för Europaparlamentet.

Administrativa 
utgifter

Frågan om målet -5 procent vad gäller de parallella förhandlingarna om 
tjänsteföreskrifterna.

Sund ekonomisk 
förvaltning:

Förbättra budgetkontrollen, rapporteringen och ansvarstagandet för EU:s budget.

- nationella 
förvaltningsförklaring
ar 

Ge ny stimulans åt utfärdandet av nationella förklaringar om förvaltningen av 
EU:s medel.

- internationella 
organisationer 

Säkerställa överföring av all relevant information och dokumentation om EU-
medel som använts genom internationella organisationer.

- utvärdering 
Utvärderingsrapport enligt artikel 318 i EUF-fördraget för att i dess interna 
aspekt fokusera på Europa 2020-strategin.

Förklaring om 
synergier, bättre 
utnyttjande

Oberoende bedömning för att identifiera möjliga synergier, delade resurser och 
kostnadsbesparingar på varje styrningsnivå (EU, nationell och regional).

Varaktighet

Den fleråriga budgetramen 2014–2020 MFF bör ses som en lösning för en 
övergång mot en period på 5 eller 5+5 år för att anpassa den fleråriga 
budgetramens varaktighet till institutionernas mandatperiod och därigenom öka 
det demokratiska ansvarsutkrävandet.

Byråer
Förfarande för att bättre anpassa lagstiftnings- och budgetbeslut som rör byråer 
(inrättande, utökning av uppgifter), inklusive under lagstiftningsförhandlingar.

EUF Integrering i EU:s budget.

Jämställdhet
På lämpligt sätt integrera hänsynstagande till jämställdhetsaspekter, med 
beaktande av på vilka sätt unionens totala budgetramar bidrar till ökad 
jämställdhet (och säkerställa integrering av jämställdhetsperspektivet).

Fiskeavtal Ökat deltagande av Europaparlamentets företrädare i förhandlingarna om 
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internationella fiskeavtal, med beaktande av parlamentets befogenheter vad 
gäller fiskeavtal.

Övriga frågor i IIA-
bilagan 

Sikta på att underlätta det årliga budgetförfarandet (inklusive en flexibel och 
pragmatisk tidsplan så att det årliga förfarandet blir smidigt).

Förhandlingar och arbetsmetod

Följande åtgärder har vidtagits inom Europaparlamentet för att säkerställa gemensam 
utveckling, egenansvar och kommunikation om Europaparlamentets ståndpunkter och 
strategi:

 ledamöter från budgetutskottet och fackutskotten, inrättades på ett tidigt stadium. För att 
säkra största möjliga inflytande antog parlamentet sin ståndpunkt om den fleråriga 
budgetramen innan kommissionen offentliggjorde sitt förslag till flerårig budgetram 
(MFF), i stället för som en reaktion på förslaget.

 Regelbundna möten i kontaktgruppen för MFF, under ordförandeskap av parlamentets 
talman, där budgetutskottets förhandlingsgrupp, politiska grupper och andra 
utskottsordförande, var företrädda efter behov, möjliggjorde fruktbara informationsutbyten 
och gemensamt utarbetande av Europaparlamentets ståndpunkter.

 Gemensamma föredragande för MFF- och OR-förhandlingarna under medverkan av en rad 
politiska grupper, underlättade återigen utarbetandet av en strategi med brett stöd inom 
Europaparlamentet.

 MFF-förhandlingsgruppen, där budgetutskottets ordförande samt föredragande för MFF 
och OR ingick, hade regelbundna möten och inbjöd regelbundet företrädare för andra 
politiska grupper.

 MFF-föredragande besökte fackutskotten och inbjöd fackutskottens MFF-föredragande till 
månatliga möten för att informera och diskutera, med största möjliga beaktande av 
parlamentets olika utskott.

Dessa möten åtföljdes av möten på berörd förvaltningsnivå för att stödja den politiska 
beslutsprocessen.

Följande åtgärder rörande samverkan mellan Europaparlamentet och övriga institutioner 
vidtogs före Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 och starten av formella och 
informella möten under förhandlingarna (trepartsmöten, möten för politisk dialog osv.):

- Möten mellan företrädare för rådets ordförandeskapstrio (Polen, Danmark och Cypern) och 
Europaparlamentet omedelbart före varje möte i rådet (allmänna frågor) om den fleråriga 
budgetramen och tillhandahållande av berörda dokument samt avrapportering från rådets 
ordförandeskap efteråt, i överensstämmelse med skrivelsen av den 6 juni 2011 från 
premiärminister Viktor Orban, för de ungerska, polska, danska och cypriotiska 
ordförandeskapen, till talman Jerzy Buzek.

- Både det danska och det cypriotiska ordförandeskapet bjöd in Europaparlamentets 
förhandlingsgrupp att delta i informella möten i rådet (allmänna frågor).

- Europaparlamentets talman framförde Europaparlamentets ståndpunkt i anföranden inför 
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Europeiska rådet och under möten enligt artikel 324 i EUF-fördraget mellan 
Europaparlamentets talman, rådets och kommissionens ordförande, till vilka 
Europeiska rådets ordförande ofta inbjöds.

- En mängd bilaterala kontakter mellan Europaparlamentets talman och MFF-
förhandlingsgruppens medlemmar och deras motsvarigheter i nationella parlament.

Förutom ovanstående informerade parlamentet om sin ståndpunkt genom olika 
lagstiftningsrelaterade och andra åtgärder (se ovan). På grundval av det mandat som gavs i 
SURE-betänkandet och i SURE-utskottets interimsbetänkande i oktober 2012 togs en rad 
kontakter under förhandlingarna om Europeiska rådets överenskommelse.

I sin resolution av den 13 mars 2013 avvisade parlamentet Europeiska rådets 
överenskommelse om den fleråriga budgetramen av den 8 februari 2013 i dess dåvarande 
form, eftersom den inte speglade de prioriteringar och angelägenheter som parlamentet 
framfört och bortsåg från parlamentets roll och befogenheter. Parlamentet betonade att denna 
överenskommelse inte kunde accepteras utan att vissa väsentliga villkor uppfylldes och lade 
fram sin förhandlingsposition för regelrätta förhandlingar mellan rådet och parlamentet om 
varje artikel i förordningen om den fleråriga budgetramen och motsvarande interinstitutionellt 
avtal.

Efter intensiva förhandlingar mellan mars och juni 2013 med fem trepartsmöten på 
ministernivå, sex trilaterala möten på ambassadörsnivå och flera möten med ordförandena för 
de tre institutionerna uppnådde parlamentet och rådet en politisk överenskommelse i slutet av 
juni 2013. Europaparlamentet godkände denna överenskommelse i sin resolution av den 
3 juli 2013, där parlamentet uppställde en rad villkor som skulle behöva vara uppfyllda innan 
parlamentet officiellt kunde godkänna förordningen om den fleråriga budgetramen: 
Antagandet av ändringsbudgetar måste ge utrymme för extra betalningsbemyndiganden för 
budgetåret 2013 för totalt 11,2 miljarder euro, politisk överenskommelse om relevanta 
rättsliga grunder för EU:s fleråriga program, särskilt vad gäller punkter som redan återspeglats 
även i förordningen om den fleråriga budgetramen och inrättandet av en högnivågrupp om 
egna medel.

Dessa tre villkor uppfylldes i tid så att parlamentet kunde godkänna rådets förslag till 
förordning om den fleråriga budgetramen under sin plenarsession i november, varefter rådet 
den 2 december 2013 antog förordningen om den fleråriga budgetramen 20142020.

Resultat

De fastställda samlade taken i den fleråriga budgetramen 20142020 är 960 miljarder euro 
för åtagandebemyndiganden och 908 miljarder euro för betalningsbemyndiganden. Dessutom 
ges utrymme för de särskilda instrumenten (flexibilitetsmekanismen, reserven för 
katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond, Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter), vilka inte räknas in i taken för den fleråriga budgetramen om de 
utnyttjas.

Dessa belopp utgör 1,00 procent av EU:s BNI respektive 0,95 procent av EU:s BNI, baserat 
på prognoserna för EU:s BNI våren 2012. Enligt kommissionens senaste uppskattningar av 
utvecklingen av EU:s BNI (prognoser hösten 2013), kommer dessa siffror att öka till 1,04 
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respektive 0,99 procent av EU:s BNI, så som angavs i kommissionens tekniska justeringar av 
den fleråriga budgetramen i början av 2014 (COM(2013)0928).

Överenskommelsen om paketet för den fleråriga budgetramen 20142020 ger större 
flexibilitet för betalningar och åtaganden som omfattar flera budgetrubriker och år för att 
göra det möjligt att till fullo utnyttja de samlade taken för perioden 20142020. Nya 
instrument fastställdes i detta avseende, exempelvis den samlade marginalen för betalningar, 
dock med vissa begränsningar som rådet införde i fråga om beloppen, den samlade 
marginalen för åtagandena för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning och 
forskning. Ökad flexibilitet gavs också för att utnyttja och finansiera de särskilda 
instrumenten.

Dessutom infördes en särskild flexibilitet för att tackla ungdomssysselsättning och stärka 
forskning under den sista förhandlingsomgången, vilket ger möjlighet att tidigarelägga 
utgifter under år 20142015 på sådana områden som ungdomssysselsättning, forskning, 
Erasmus samt små och medelstora företag. Denna bestämmelse innebär dock inte en ökning 
av de medel som öronmärkts för dessa politikområden under perioden 20142020 utan 
en förändring av den ekonomiska planering som Europeiska kommissionen ursprungligen 
föreslog.

Följande ingår också:

- En översyn/ revidering av den fleråriga budgetramen som kommissionen ska inleda i 
slutet av 2016 för att göra det möjligt för nästa kommission och parlament att ompröva 
EU:s politiska prioriteringar, för att anpassa den fleråriga budgetramen till nya utmaningar 
och behov samt ta full hänsyn till de senaste makroekonomiska prognoserna.

- En tydlig överenskommelse (gemensam förklaring av de tre institutionerna) om 
ett genomförbart sätt och en genomförbar tidtabell för att inrätta ett system för verkligt 
äkta egna medel för Europeiska unionen.

- Vissa bestämmelser om budgetens enhet och öppenhet, som garanterar att medborgarna 
får full information om utgifter och intäkter. Man kom också överens om ett antal 
förbättringar av bestämmelserna om interinstitutionellt samarbete i budgetfrågor, i 
synnerhet under budgetförfarandet (betalningar, byråer, Gusp, fiskeavtal osv.).

Slutligen uppnådde parlamentet under den sista förhandlingsomgången att ytterligare 
en miljard på frivillig basis anslås till programmet ”Bistånd till dem som har det sämst ställt” 
20142020.

I följande tabell finns hänvisningar till de artiklar i den antagna förordningen om den fleråriga 
budgetramen (MFF) och det antagna interinstitutionella avtalet (IIA) som motsvarar de 
viktigaste kraven och uppnådda resultaten från parlamentets sida.

EP-krav Hänvisning till MFF-IIA

Fyra huvudfrågor



PE527.841v02-00 22/40 RR\1024849SV.doc

SV

Flexibilitet:

- samlad marginal BB Art 5 MFF

- samlad marginal ÅB Art 14 MFF

- särskild flexibilitet Art. 15 MFF + gemensam förklaring. 

- särskilda instrument Art. 3.2, 4.1, 912 MFF, punkterna 1013 IIA.

- marginal för oförutsedda utgifter Art. 13 MFF, punkt 14 IIA.

- användning av överskott Ingår inte i den slutliga överenskommelsen.

- justering av 
genomföranderelaterade 
betalningar

Art 18 MFF

- lagstiftningsflexibilitet Punkt 17 IIA.

- ny typologi: ökad 
flexibilitet/uppdatering/justering/re
videring

Ingår inte i den slutliga överenskommelsen.

Revidering efter valet Art. 2 MFF, uttalande från Europeiska kommissionen om 
översynen/revideringen.

Enhet och öppenhet Art. 24 MFF, punkterna 7 och 16 IIA.

Egna medel Gemensamt uttalande om egna medel.

Övriga punkter

Storskaliga projekt: Galileo, ITER, 
Copernicus Skäl 13, art. 16 MFF.

Betalningar och utestående 
åtaganden:

- motivering av avvikelser från 
COM-uppskattningar Art. 36 IIA-bilagan.

- certifiering av 
betalningsprognoser Ingår inte i den slutliga överenskommelsen.

- behandling av medlemsstaternas 
bidrag i nationella budgetar Ingår inte i den slutliga överenskommelsen.

- regelbundna möten och 
information Art. 36 IIA-bilagan.

- överskott Ingår inte i den slutliga överenskommelsen.

- handlingsplan för utestående 
åtaganden Ingår inte i den slutliga överenskommelsen.

Gusp Punkterna 23-25 IIA.

Administrativa utgifter Punkt 27 IIA.

Sund ekonomisk förvaltning:

- nationella 
förvaltningsförklaringar

Uttalande av Europeiska kommissionen om de nationella 
förvaltningsförklaringarna.

- internationella organisationer Punkt 28 IIA.

- utvärdering Punkt 29 IIA.
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Förklaring om synergier, bättre 
utnyttjande

Gemensamt uttalande om förbättrad effektivitet hos de offentliga 
utgifterna i fråga om EU:s åtgärder.

Varaktighet Skäl 3 MFF.

Byråer Punkterna 31 och 32 IIA.

EUF Punkt 26 IIA.

Pragmatisk tidsplan IIA-bilagan. 

Jämställdhet Gemensamt uttalande

Fiskeavtal Punkterna 19-21 IIA.

Övriga frågor i IIA-bilagan Bland annat punkterna 8 och 15 i IIA-bilagan.
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12.3.2014

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

från budgetutskottet

över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020: lärdomar och fortsatt 
utveckling
(2014/2005(INI))

Föredragande (*): Andrew Duff

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Till följd av överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014-2020, kommer den 
fleråriga budgetramen inte heller fortsättningsvis att sammanfalla med parlamentets och 
kommissionens mandat, som börjar under 2014 (skäl Fa)

2. Lissabonfördragets möjligheter att ändra beslutsförfarandena för beslut om den fleråriga 
budgetramen och om egna medel utnyttjades inte (skäl Fb). 

Politiska frågor

3. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet tillämpade en uppifrån och ned-
strategi när det beslutade om den totala storleken på den fleråriga budgetramen 2014–
2020, vilket visar på en oroande skillnad mellan Europeiska rådets politiska åtaganden för 
EU och dess motvillighet att ge dem tillräcklig finansiering. Parlamentet anser tvärtom att 
detta beslut borde ha byggt på en nedifrån-och-upp-process, utifrån en ingående 
bedömning av EU:s utgiftsbehov och de politiska målen i EU:s fleråriga program och den 
politik som fastställts av lagstiftaren. Parlamentet berömmer i detta avseende SURE-
utskottets arbete, som ledde till en överenskommelse om politiska prioriteringar, men 
beklagar att det visade sig vara omöjligt att vid detta tillfälle inleda liknande förhandlingar 
om sakfrågor med rådet (punkt 6).

Institutionella frågor
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4. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådet enligt fördraget inte har någon 
lagstiftande funktion. Parlamentet påminner därför om att Europeiska rådets slutsatser bör 
betraktas som förhandlingsdirektiv för rådet och att de aldrig utgör absoluta gränser som 
inte får bli föremål för förhandlingar med parlamentet. Parlamentet uppmanar Europeiska 
rådet att i sina slutsatser infoga en standardformulering för att erinra om bestämmelserna i 
artikel 15.1 i EUF-fördraget (punkt 14).

5. Europaparlamentet är övertygat om att regeln om enhällighet i rådet innebär att 
överenskommelsen representerar den minsta gemensamma nämnaren utifrån behovet av 
att undvika veto från någon enda medlemsstat. Parlamentet betonar att en övergång till 
kvalificerad majoritet i omröstningen om förordningen om den fleråriga budgetramen 
skulle vara i linje med inte bara det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som används för 
antagandet av praktiskt taget alla fleråriga EU-program, utan även med det årliga 
förfarandet för antagandet av EU-budgeten (punkt 18). 

6. Europaparlamentet noterar att Europeiska rådet skulle kunna använda den allmänna 
övergångsklausulen (artikel 48.7 i EUF-fördraget) för att genomföra övergången till 
omröstning med kvalificerad majoritet och tillämpning av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för beslut om egna medel och om den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet påminner dessutom om att artikel 312.2 i EUF-fördraget hur som helst 
möjliggör antagandet av omröstning med kvalificerad majoritet för den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att använda dessa båda 
övergångsklausuler för det avsedda syftet för att strömlinjeforma beslutsfattandet i rådet 
och förhindra att politiken med nationell ”juste retour” (rättvis motprestation) i alltför hög 
grad prioriteras framför hela unionens gemensamma intressen (punkt 18a).

Den fleråriga budgetramen för 2014–2020: Fortsatt utveckling

7. Europaparlamentet begär att man i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga 
budgetramen ska förbereda sig för en eventuell förkortning av nästa fleråriga budgetram, 
som skulle innebära att den omförhandlas under vart och ett av parlamentets och 
kommissionens mandatperioder. Detta skulle garantera en fullständig demokratisk 
legitimitet för regelbundna beslut om unionens budgetram, samtidigt som man vidtar 
åtgärder för att få stabilitet i programcyklerna och ökad förutsebarhet i investeringarna 
(punkt 25a).

8. Europaparlamentet noterar att de nya artiklarna 70 och 70a (interinstitutionella 
förhandlingar i lagstiftningsförfaranden) i parlamentets arbetsordning kommer att 
tillämpas vid nästa förhandlingsrunda. Parlamentet rekommenderar att man i ett tidigt 
skede av parlamentets kommande valperiod ber utskottet med ansvar för arbetsordningen 
att se till att dessa artiklar stämmer överens med artikel 75 (den fleråriga budgetramen), 
artikel 75c (finanspolitiskt trepartsmöte) och artikel 81.3 (godkännandeförfarandet), i syfte 
att utarbeta en enda enhetlig artikel som gäller för de särskilda lagstiftningsförfaranden 
som föreskrivs i artiklarna 311 och 312 i EUF-fördraget när det gäller fastställandet av 
mandatet för och genomförandet av trepartsmötena (inbegripet talmannens roll), samt 
plenarförsamlingens kontroll (punkt 25b). 

9. Europaparlamentet anser att konventionen vid tidpunkten för nästa översyn av fördragen 
borde lägga fram förslag till ett system med verkligt medbeslutande mellan rådet och 
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parlamentet när det gäller beslut om antagandet av den fleråriga budgetramen och egna 
medel (punkt 25c). 

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten (punkt 26).
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13.2.2014

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA 
FRÅGOR

till budgetutskottet

över förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014−2020: lärdomar och fortsatt 
utveckling
(2014/2005(INI))

Föredragande: Pervenche Berès

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar den strategi som parlamentet fastställt, det vill säga att 
förhandla om lagstiftningsförslag utan att detta påverkar siffrorna i den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet anser att resultatet av denna strategi måste utvärderas.

2. Europaparlamentet beklagar att de siffror i fasta priser som kommissionen föreslagit för 
2011 som utgångspunkt för förhandlingarna inte gjorde det möjligt att till fullo ta hänsyn 
till den verkliga situationen i medlemsstaterna, i synnerhet inte när det gäller 
sysselsättning och social tillbakagång. Parlamentet betonar att otillräckliga uppgifter, 
framför allt statistiska uppgifter, kommer att få negativ inverkan på politiken och öka 
potentiellt negativa uppfattningar om EU-budgeten.

3. Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet har diskuterat och fattat beslut om delar 
av lagstiftningsförslagen i stället för att överenskommelser förhandlas och nås inom 
lämplig rådskonstellation och ansvarigt utskott. Parlamentet betonar att rådet har bortsett 
från parlamentet i dess roll som medlagstiftare, i synnerhet i fråga om 
ungdomssysselsättningsinitiativet. Parlamentet påminner Europeiska rådet om att det 
enligt bestämmelserna i fördraget inte har några lagstiftande befogenheter. Parlamentet 
framhåller därför att båda medlagstiftarna i framtiden måste undvika varje förskjutning av 
lagstiftande befogenheter till Europeiska rådet.

4. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådets slutsatser har rangen av 
förhandlingsdirektiv för rådet. Parlamentet beklagar djupt att detta problem präglade 
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förhandlingarna om EU:s fleråriga program, särskilt när det gällde Europeiska 
socialfonden och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. 

5. Europaparlamentet beklagar att i de fall då medlagstiftarna beslutat att utvidga 
tillämpningsområdet för de föreslagna finansieringsprogrammen har detta inte kunnat 
åtföljas av motsvarande ökningar av anslagen och inte heller har minskningar kunnat 
undvikas. Parlamentet beklagar särskilt att anslagen till ESF ständigt har minskats sedan 
fonden inrättades, trots att dess tillämpningsområde har utökats med tiden. Parlamentet 
beklagar att det föreslagna ESF-anslaget på 25 procent av medlen till 
sammanhållningsfonderna inte kunde upprätthållas i förhandlingarna för 
perioden 2014−2020. Parlamentet beklagar också att det årliga taket för Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter har sänkts oproportionerligt mycket jämfört 
med andra finansieringsinstrument. Parlamentet beklagar att artikel 20 i parlamentets 
arbetsordning åberopats för alla ärenden i samband med den fleråriga budgetramen, 
eftersom detta har begränsat ledamöternas demokratiska rättighet att yttra sig, exempelvis 
om ESF-ramarnas minimiandel.

6. Europaparlamentet framhåller att ett av målen för reformen av Lissabonfördraget var att 
demokratisera processen för upprättandet av unionens budgetram och beklagar i detta 
sammanhang att möjligheten att handla helt i överensstämmelse med fördragets anda inte 
har utnyttjats som sig bör när det gäller lagstiftningsförslagen för perioden 2014−2020.

7. Europaparlamentet beklagar att trots en uppenbar tidspress på grund av att den fleråriga 
budgetramen löper ut och valet till Europaparlamentet, försenades förhandlingarna om 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt avsevärt utan något skäl som gällde innehållet, 
vilket ledde till oacceptabelt snäva tidsramar för att nå fram till en överenskommelse i tid. 
Parlamentet beklagar att kommissionens förslag för fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt kom långt efter vad som var planerat.

8. Europaparlamentet konstaterar att de berörda aktörerna i parlamentet inte alltid till fullo 
och i god tid informerade varandra om förändringar i förhandlingspositionerna, vilket 
ibland påverkade konsekvensen i parlamentets tillvägagångssätt.

9. Europaparlamentet påpekar utifrån erfarenheten av det europeiska programmet för 
sysselsättning och social innovation svårigheten med att förhandla enskilt om horisontella 
delar som är likartade i flera fleråriga program inom olika politikområden, vilket leder till 
varierande resultat och förhindrar en enhetlig uppläggning och därmed försvagar 
parlamentets förhandlingsbefogenheter ytterligare. Parlamentet anser att ett mer 
systematiskt tillvägagångssätt skulle ge bättre resultat.

10. Europaparlamentet betonar att det är problematiskt att förhandlingarna om 
lagstiftningsförslag, särskilt när det gäller ESF, är beroende av de framsteg som görs i de 
övergripande förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

11. Europaparlamentet beklagar att rådet trots bestämmelserna i fördraget beslutade att 
förhandla om lagstiftningsförslag endast med utgångspunkt i partiella allmänna riktlinjer 
eller allmänna riktlinjer, utan något mandat i de ändringsförslag som lagts fram av 
parlamentet, vilket ledde till förseningar och blockeringar i förhandlingarna, särskilt i 
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fråga om ESF, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

12. Europaparlamentet beklagar att parlamentet beslutade att inte till fullo utnyttja de 
möjligheter som det ordinarie lagstiftningsförfarandet ger i förhandlingarna med rådet om 
den rättsliga grunden. Parlamentet anser i detta sammanhang att särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt de fall då det erkänts att ett lagstiftningsförslag hänför sig till mer än ett 
utskotts ansvarsområde. Parlamentet anser att i dessa särskilda fall bör mandatet att 
förhandla med rådet ges i plenum för att säkra ett brett stöd, stärka parlamentets 
förhandlingsposition och garantera öppenhet.

13. Europaparlamentet anser att möjlighet bör ges till ett smidigt antagande i plenum av 
överenskommelser som förhandlats fram med rådet, men att detta inte får ske till priset av 
att parlamentet i plenum fråntas all möjlighet att ändra överenskomna texter. Parlamentet 
anser att sådana förfaranden endast bör tillämpas när det konstaterats att det finns ett brett 
politiskt samförstånd om den överenskomna texten. Parlamentet uppmanar därför sitt 
behöriga utskott att granska möjligheten att tillämpa bestämmelserna i artikel 138 i 
parlamentets arbetsordning på den första och andra behandlingen av överenskommelser.

14. Europaparlamentet erinrar om att de kvarvarande marginaler som är tillgängliga under 
taken för åtagandebemyndiganden i den fleråriga budgetramen för åren 2014−2017 ska 
utgöra en samlad marginal för åtaganden som ska beräknas av kommissionen och göras 
tillgängliga utöver de tak som fastställts i den fleråriga ramen för åren 2016−2020 för 
politiska mål avseende tillväxt och sysselsättning, särskilt 
ungdomssysselsättningsinitiativet.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nästa parlament att noga granska 
resultaten av Europa 2020-strategin, särskilt de sysselsättningsrelaterade målen, och 
använda översynsklausulen för att öka de ekonomiska resurserna för att främja strategin, 
eftersom de negativa konsekvenserna av den rådande krisen har äventyrat den.

16. Europaparlamentet påminner om att den kommande översynen av den fleråriga 
budgetramen inte får innebära en sänkning av de i förväg avsatta nationella ramarna för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet inte av ESF-anslagen.

17. Europaparlamentet uppmanar nästa kommission att ta itu med problemet med 
ungdomsarbetslöshet genom att föreslå en betydande ökning av budgeten för 
ungdomssysselsättningsinitiativet under revideringen av den fleråriga budgetramen.

18. Europaparlamentet uppmärksammar nästa kommission och parlament på att det i 
förordningen om Europeiska socialfonden utöver revideringen av den fleråriga 
budgetramen anges att ”Resurserna för sysselsättningsinitiativet för unga får justeras 
uppåt för 2016−2020 inom ramen för budgetförfarandet i enlighet med artikel 14 i 
förordning (EU) nr 1311/2013”.

19. Europaparlamentet är djupt bekymrat över att alla budgetdiskussioner i rådet i många år 
har förpestats av resonemang om ”rättvis utdelning” och betonar att denna situation till 
stor del beror på det nuvarande systemet för EU:s finansiering, där drygt 85 procent av 
inkomsterna kommer från nationella bidrag i stället för att vara äkta egna medel, såsom 
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föreskrivs i Romfördraget.

20. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet tillämpade en uppifrån och ned-
strategi när det beslutade om den totala storleken på den fleråriga budgetramen 
2014−2020, vilket visar på en oroande skillnad mellan Europeiska rådets politiska 
åtaganden för EU och dess motvillighet att ge dem tillräcklig finansiering. Parlamentet 
betonar att det har underskattat Europeiska rådets förmåga att utvärdera konsekvenserna 
av Lissabonfördragets ikraftträdande när det gäller parlamentets befogenheter i fråga om 
antagandet av den fleråriga budgetramen, och att stå fast vid detta tillvägagångssätt.

21. Europaparlamentet är övertygat om att alla beslut om budgetramen bör föregås av och 
bygga på en ordentlig politisk diskussion om EU-budgetens roll, funktion och mervärde 
och om dess förenlighet med den politiska strategi som antagits av unionen och de 
operativa mål som har satts upp för unionen.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

till budgetutskottet

över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020 lärdomar och fortsatt utveckling
(2014/2005(INI))

Föredragande: Jan Olbrycht 

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att man måste skilja åt diskussionerna om den fleråriga 
budgetramen och diskussionerna om en enda rättslig grund för EU:s politik på olika 
områden, inbegripet diskussionerna om sammanhållningspolitiken, mot bakgrund av 
bestämmelserna i fördraget och Europaparlamentets roll i båda processerna. 

2. Europaparlamentet anser att arbetet med den fleråriga budgetramen under inga 
omständigheter får påverka arbetet med förordningarna som ska fastställa 
tillämpningsområdet för stödet och bestämmelserna för genomförandet av varje fond, och 
att arbetet därför bör respektera Europaparlamentets roll i förhandlingarna om den 
rättsliga grunden för sammanhållningspolitiken. Parlamentet beklagar djupt att 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020 inte respekterade denna 
princip, vilket resulterade i att arbetet med den fleråriga budgetramen starkt påverkade 
lagstiftningsförhandlingarna om förordningarna om sammanhållningspolitiken både vad 
gällde innehållet och tidsramen.

3. Europaparlamentet understryker att diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig på en behovsanalys och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken är 
en tillväxtfrämjande investeringspolitik för att bekämpa krisen och att den därför kommer 
att bli allt viktigare som ett EU-instrument som främjar hållbar tillväxt, skapar 
sysselsättning, stimulerar en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och 
bekämpar klimatförändringarna, i syfte att nå Europa 2020-strategins mål.
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4. Europaparlamentet påpekar att fördelningen av resurserna mellan de enskilda åren i den 
fleråriga budgetramen (fastställandet av taken) bör beakta dynamiken i 
sammanhållningspolitiken, särskilt programplaneringen och genomförandeprocesserna 
och tiden för det slutliga avslutandet av programmen för att garantera bästa möjliga 
betalningsnivå för varje år.

5. Europaparlamentet är djupt oroat över att antalet obetalda fakturor vid slutet av året 
ständigt ökar, och anser att sammanhållningspolitiken påverkas mest av klyftan i 
EU:s budget. Parlamentet drar den slutsatsen att problemet med överskotten från 2007–
2013 inte kommer att lösas i den fleråriga budgetramen 2014–2020. Parlamentet efterlyser 
därför en fortsatt reform av EU:s budget, inklusive en reform av de egna medlen.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till budgetutskottet

över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020: lärdomar och fortsatt 
utveckling
(2014/2005(INI))

Föredragande: Kinga Göncz

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar överenskommelserna om fonder för rättsliga och inrikes 
frågor (RIF). Parlamentets förhandlingsgrupper har i hög grad påverkat det slutliga 
innehållet i RIF-fonderna, i synnerhet avseende innehållet för de allmänna och särskilda 
målen, minsta andel utgifter i förhållande till målen, indikatorer för mätning av fondernas 
framsteg och konsekvensen hos EU:s inre och yttre åtgärder.

2. Europaparlamentet beklagar djupt att Europeiska rådets slutsatser av den 
7-8 februari 2013 om den fleråriga budgetramen inkluderade en siffra för rubrik 3 som var 
16,6 % lägre än kommissionens förslag och följaktligen de stora nedskärningarna på 23 % 
för fonden för inre säkerhet och 20 % för asyl-, migrations- och integrationsfonden. 
Parlamentet noterar att det sena tillkännagivandet av siffrorna i den fleråriga budgetramen 
och de tak som var tillgängliga för respektive politikområde inte hjälpte enskilda 
föredragande med utvecklingen av en strategisk metod för förhandlingarna med rådet. 
Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att tillhandahålla alla uppdaterade siffror 
från den fleråriga budgetramen samtidigt till rådet och parlamentet i framtiden.

3. Europaparlamentet uppskattar de konstruktiva roller som spelades av både de roterande 
ordförandeskapen och kommissionen under förhandlingarna på det rättsliga området. 
Parlamentet noterar att detta ledde till en tidig och tillfredsställande lösning på de 
väsentliga frågorna.

4. Europaparlamentet beklagar att rådet, på området för inrikes frågor, – med stöd från 
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kommissionen – verkade mer intresserat av att använda fonderna för att komplettera 
medlemsstaternas nationella budgetar än att främja europeiskt mervärde och europeisk 
solidaritet. Samtidigt som det erkänner det särskilt svåra ekonomiska och finansiella 
sammanhanget betonar parlamentet ändå att RIF-fonderna först och främst ska tjäna 
europeiska intressen och stödja verksamhet med ett tydligt europeiskt mervärde, t.ex. 
unionens vidarebosättningsprogram och annan unionsinriktad verksamhet. Parlamentet 
beklagar att det inte har fått igenom delegerade akter för programplaneringsbeslut i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, eftersom dessa beslut klart och tydligt uppfyller 
de villkor för delegerade akter som har angetts i fördraget. Parlamentet beklagar att 
kommissionen och rådet föreslog att asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden 
för inre säkerhet ska användas för att finansiera åtgärder i tredjeländer, utan att ange den 
rättsliga grunden för sådana åtgärder eller ge parlamentet någon möjlighet att protestera 
mot detta.

5. När det gäller fonderna för inrikes frågor noterar Europaparlamentet vidare att det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet inte medger att kommissionen och rådet förhandlar om 
en överenskommen ståndpunkt dem emellan, utan parlamentets deltagande, för att sedan 
lägga fram denna ståndpunkt för parlamentet som ett fullbordat faktum. Parlamentet 
påpekar att om kommissionen är ovillig att försvara sitt ursprungliga förslag bör den lägga 
fram ett ändrat förslag. Parlamentet rekommenderar att man inför nya praktiska 
arrangemang för budgetförhandlingarna, bl.a. en tidig diskussion mellan de 
tre institutionerna om EU-budgetens roll, funktion och mervärde. Parlamentet insisterar på 
att kommissionen ska ta på sig sin roll som opartisk instans i de framtida 
interinstitutionella förhandlingarna.

6. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att parlamentet fortsätter att insistera på 
ett resultatinriktat förhållningssätt till EU-finansieringen, vilket inte bör begränsas till att 
bara omfatta kvantiteten av de genomförda åtgärderna, utan även måste inbegripa en 
kvalitetsbedömning av dessa åtgärder. Parlamentet rekommenderar att kvalitetsindikatorer 
mot vilka EU-finansieringens framsteg slutligen ska bedömas ska främjas ytterligare och 
inkluderas i framtida RIF-fonder.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra ett snabbt genomförande av de nya 
fonderna, en fullständig och effektiv användning av de tillgängliga beloppen, en rättvis 
geografisk fördelning och stöd till underpresterande regioner.

8. Europaparlamentet anser att parlamentet, med tanke på att nedskärningarna ålades 
parlamentet utan någon motivering, måste lägga vikt vid de särskilda områden där 
nedskärningarna var störst när det blir dags för halvtidsöversynen.

9. Europaparlamentet anser att det inom ramen för halvtidsöversynen bör använda all sin 
förhandlingskapacitet genom medbeslutandeförfarandet, utan att åläggas beslut och siffror 
från Europeiska rådet.

10. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att parlamentet på ett lämpligt sätt 
övervakar kommissionens genomförande av fonderna och även, när detta är lämpligt, 
medlemsstaternas genomförande av fonderna. Parlamentet rekommenderar att de 
relevanta utskotten omvärderar sina prioriteringar före översynen 2016, i syfte att ge 
politisk vägledning. Parlamentet noterar att dess utskott för medborgerliga fri- och 
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rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som ansvarigt utskott för rättsliga och inrikes 
frågor, åtar sig att upprätta den lämpliga granskningsmekanismen.
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