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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at Unionens budgets 

begrænsede mulighed for at imødegå disse 

kriser på det nuværende stade først og 

fremmest er en følge af anvendelsen af alle 

de disponible midler, der blev opnået 

enighed om under FFR-forhandlingerne, og 

navnlig anvendelsen af særlige 

instrumenter såsom 

fleksibilitetsinstrumentet; minder om 

Parlamentets afgørende rolle i 

udformningen af disse instrumenter under 

FFR-forhandlingerne; understreger dog, at 

hvis kriserne fortsat forværres, vil selv en 

fuld aktivering af de eksisterende 

fleksibilitetsbestemmelser ikke være 

tilstrækkeligt til at løse problemet; 

opfordrer i denne forbindelse 

indtrængende Rådet til at genoverveje sin 

holdning til spørgsmålet om at opføre 

FFR’s særlige instrumenter på budgettet 
for således at lette de byrder, som påhviler 

Unionens budget; gentager i denne 

forbindelse sit mangeårige synspunkt om, 
at betalingsbevillinger til de særlige 

instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 

EU's Solidaritetsfond, Den Europæiske 

Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 

nødhjælpsreserven) bør beregnes ud over 

betalingslofterne i FFR, som det er 

tilfældet for forpligtelser; forventer, at 

dette spørgsmål bliver løst inden for 

2. understreger, at muligheden for 

Unionens budget til at imødegå disse 

kriser hovedsagelig er baseret på 

anvendelsen af alle de midler, som der blev 

opnået enighed om under FFR-

forhandlingerne, og navnlig på 

anvendelsen af særlige instrumenter som 

f.eks. fleksibilitetsinstrumentet; minder om 

Parlamentets afgørende rolle i 

udformningen af disse instrumenter under 

FFR-forhandlingerne; understreger dog, at 

hvis kriserne fortsat forværres, vil selv en 

fuld aktivering af de eksisterende 

fleksibilitetsbestemmelser ikke være 

tilstrækkeligt til at løse problemet; 

understreger i den forbindelse 

nødvendigheden af, at alle institutioner 

anvender en stram finanspolitik under 

udarbejdelsen af deres vurderinger af 

Unionens udgifter for det næste 

regnskabsår, idet de sikrer, at budgettet 

prioriteres på de områder, hvor der er 

størst behov for dette, og at der er sørget 

for tilstrækkeligt frirum til at kunne 

reagere på uforudsete omstændigheder; 

mener, at midtvejsrevisionen af FFR også 

giver en mulighed for at undersøge 

institutionelle forskelle i beregningen af 

betalingsbevillinger til de særlige 

instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 

EU's Solidaritetsfond, Den Europæiske 

Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 
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rammerne af midtvejsrevisionen af FFR; nødhjælpsreserven) og for at finde en 

løsning, der er i budgetstabilitetens og -

forudsigelighedens interesse; 

Or. en 
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30. minder om, at den endelige aftale om 

FFR 2014-2020, jf. artikel 2 i FFR-

forordningen, omfatter en obligatorisk 

gennemgang af FFR 2014-2020, som skal 

ledsages af et forslag til retsakt om 

revision af FFR inden udgangen af 2016; 

understreger, at formålet med denne 

gennemgang/revision er at vurdere den 

kvalitative og kvantitative virkning af FFR 

og adressere de systemiske mangler i EU's 

budget samt sikre, at Unionen er tildelt 

tilstrækkelige ressourcer til effektivt at 

håndtere interne og eksterne kriser og 

finansiere skiftende politiske prioriteter i 

anden halvdel af den nuværende FFR; 

understreger, at Rådet bør leve op til de 

forventninger, som Det Europæiske Råds 

erklæringer og beslutninger har skabt; 
understreger i denne henseende, at Rådet 

bør påtage sig ansvaret for at sikre, at de 

nødvendige bevillinger stilles til rådighed 

til finansieringen af nye opgaver og 

uforudsete omstændigheder, herunder 

gennem en opjustering af lofterne i FFR; 

har til hensigt at indtage en konsekvent 

holdning i forhandlingerne om budgettet 

for 2017 og revisionen af FFR; udtrykker 

stærk tvivl om, hvorvidt de pågældende 

kriser kan finansieres inden for 

rammerne af den nuværende FFR; 

påpeger desuden, at revisionen af FFR i 

30. minder om, at den endelige aftale om 

FFR 2014-2020, jf. artikel 2 i FFR-

forordningen, omfatter en obligatorisk 

gennemgang af FFR 2014-2020 inden 

udgangen af 2016; understreger, at 

formålet med denne gennemgang/revision 

er at vurdere virkningen af FFR; mener, at 

de FFR-lofter, der blev vedtaget i 2013, 

skal bevares, og at revisionen bør 

identificere politikområder, der ikke 

længere er blandt Unionens prioriteter, 

med henblik på at omfordele eksisterende 

midler til de områder, der har de største 

behov, eller som giver ægte merværdi for 

EU; mener, at en yderligere orientering af 

budgettet i retning af at fremme job, vækst 

og konkurrenceevne er væsentlig i denne 

henseende; understreger, at alle 

institutioner har en mulighed for at sikre, 

at de nødvendige bevillinger stilles til 

rådighed for at kunne klare 

finansieringen af nye opgaver og 

uforudsete omstændigheder, ved at 

indlede en proces med nedprioritering; 
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2016 giver en anledning til at tilpasse 

midlerne og udvide fleksibiliteten inden 

for FFR; 

Or. en 
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31. gentager, at det går ind for den 

påkrævede dybtgående reform af 

ordningen for EU’s egne indtægter og 

tildeler arbejdet i Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter, der er oprettet 

som en del af aftalen om FFR 2014-2020, 

den største politiske betydning; forventer, 

at Kommissionen og Rådet tager højde for 

det endelige resultat, der forventes inden 

udgangen af 2016, herunder enhver ny 

mulighed for egne indtægter; minder om, 

at hovedtanken bag reformen af 

ordningen med de egne indtægter er at 

gøre indtægtssiden af Unionens budget 

mere selvstændig og mere stabil, enklere, 

mere retfærdigt, mere bæredygtig og mere 

forudsigelig og samtidig lette presset på de 

nationale budgetter på grund af 

uforholdsmæssigt store udgifter og skabe 

større gennemsigtighed og synlighed for 

borgerne uden at øge det samlede 

skattetryk for borgerne; mener, at et 

fuldstændig uafhængigt EU-budget 

forudsætter, at der indføres virkelige egne 

indtægter; 

31. bemærker arbejdet i Gruppen på Højt 

Plan vedrørende Egne Indtægter, der er 

oprettet som en del af aftalen om FFR 

2014-2020; forventer, at Kommissionen og 

Rådet tager højde for det endelige resultat, 

der forventes inden udgangen af 2016; er 

stærkt imod indførelsen af en hvilken som 

helst ny "EU-skat"; mener, at det er 

væsentligt at lette presset på de nationale 

budgetter og forbedre EU-budgettets 

gennemsigtighed og synlighed for borgerne 

uden at øge det samlede skattetryk for 

borgerne; 

 

Or. en 

 

 


