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10.3.2017 A8-0060/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

viktiga roll som EU:s budget spelar för att 

ge konkreta svar på de utmaningar som 

EU står inför. Parlamentet betonar att 

arbetstillfällen som är anständiga, av god 

kvalitet och stabila, särskilt för unga, 

ekonomisk tillväxt och socioekonomisk 

konvergens, migration, säkerhet och 

bekämpning av populism samt 

klimatförändringar, är de viktigaste 

problemen på EU-nivå och att EU-

budgeten fortfarande är en del av 

lösningen på dessa problem. Parlamentet 

betonar att solidaritet måste förbli en 

grundläggande princip i EU-budgeten. 

Parlamentet understryker att endast en 

stark och målinriktad EU-budget med ett 

genuint europeiskt mervärde kommer att 

vara till nytta för såväl alla medlemsstater 

som EU-medborgarna. Parlamentet 

förväntar sig att kommissionen kommer 

att lägga fram ett förslag till 2018 års 

budget som gör det möjligt för EU att 

fortsätta att skapa välstånd, tillväxt och 

arbetstillfällen och garantera 

medborgarnas säkerhet. 

1. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över EU-budgetens medel och över 

medlens roll för att ge konkreta svar på 

medborgarnas behov och på de ökande 

svårigheter som medborgarna står inför, 

såsom arbetslöshet, ekonomisk recession, 

fattigdom, migrationskrisen samt 

säkerhetshoten. Parlamentet understryker 

behovet av att göra en ordentlig 

utvärdering av vilka medel som skulle 

kunna förvaltas bättre på nationell nivå i 

syfte att garantera att 

subsidiaritetsprincipen respekteras till 

fullo. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att EU-

budgeten måste förses med de verktyg som 

behövs för att den ska kunna hantera 

flera kriser på samma gång, samtidigt 

som budgetdisciplinen upprätthålls, vilket 

därmed kräver en viss grad av flexibilitet. 

Parlamentet anser att samtidigt som 

tillväxt och sysselsättning fortfarande är 

de viktigaste prioriteringarna i EU:s 

budget, måste hållbara framsteg och en 

hållbar utveckling på dessa områden 

uppnås parallellt med hanteringen av EU-

medborgarnas oro över säkerhet och 

skydd. Parlamentet upprepar sin begäran 

om tematiska tyngdpunkter vid 

fastställandet av prioriteringarna för 2018 

års EU-budget. 

2. Europaparlamentet anser att 

Europeiska monetära unionen (EMU), 

som inrättades genom 

Maastrichtfördraget, har orsakat en 

blockering av utvecklingen och tillväxten i 

medlemsstater som nu upplever en 

ekonomisk recession, fattigdom och 

strukturellt hög arbetslöshet. Parlamentet 

betonar att ett återställande av den 

europeiska ekonomins konkurrenskraft 

endast kan ske genom att man möjliggör 

en undantagsklausul för alla länder som 

inte vill vara en del av EMU. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet understryker den 

viktiga roll och de möjligheter som 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) erbjuder när det 

gäller att minska det investeringsgap som 

fortfarande finns i Europa, och 

välkomnar de positiva resultat som 

uppnåtts hittills. Parlamentet välkomnar 

även kommissionens förslag om att 

förlänga Efsi fram till 2020, vilket bör 

syfta till att ytterligare förbättra Efsis 

funktion, bland annat när det gäller 

tillämpningen av additionalitetsprincipen 

och upprätthållandet av en geografisk 

balans, något som kräver ytterligare 

insatser. Parlamentet understryker att 

urvalet av projekt som finansieras genom 

Efsi bör grundas på kvalitet och styras av 

efterfrågan. Parlamentet välkomnar 

kommissionens avsikt att stärka rollen för 

Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning genom att 

tillhandahålla mer riktat lokalt tekniskt 

stöd i hela EU och även att förbättra den 

geografiska balansen. Parlamentet 

uppmanar också kommissionen att 

regelbundet analysera Efsis mervärde 

genom konsekvensbedömningar av 

fondens effekter. 

7. Europaparlamentet understryker att 

Efsi inte tillhandahåller några 

stimulansåtgärder till den europeiska 

ekonomin. Parlamentet beklagar att de 

flesta av de föreslagna projekten är 

infrastrukturinvesteringar som redan är 

planerade och som inte ger något verkligt 

mervärde. Parlamentet förkastar 

kommissionens förslag om att förlänga 

Efsi fram till 2020 och anser att det bästa 

alternativet är att förbättra 

produktiviteten för offentliga 

investeringar på nationell nivå, genom att 

produktiva offentliga investeringar 

omedelbart undantas från 

budgetbestämmelserna. 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet understryker att 

ungdomsarbetslösheten är en av de största 

utmaningarna på europeisk nivå som har 

särskilt stora sociala effekter, i synnerhet i 

unionens fattigaste regioner, och att den 

utgör en risk för en hel generation av 

unga européer och undergräver en 

långsiktig ekonomisk tillväxt. Parlamentet 

betonar att som del av 

förlikningsöverenskommelsen om EU:s 

budget för 2017 kommer ett anslag på 500 

miljoner EUR att beviljas till 

sysselsättningsinitiativet för unga genom 

en ändringsbudget under 2017. 

Parlamentet anser att 

ungdomssysselsättningsinitiativet är ett 

grundläggande bidrag till unionens 

prioriterade mål för arbetstillfällen och 

tillväxt och förblir fast beslutet att säkra 

tillräckliga medel för att bekämpa 

ungdomsarbetslösheten och förlänga 

ungdomssysselsättningsinitiativet fram till 

slutet av den nuvarande fleråriga 

budgetramen, samtidigt som man 

förbättrar dess funktion och 

genomförande. Parlamentet betonar i 

detta sammanhang betydelsen av EU:s 

ungdomsstrategi. 

9. Europaparlamentet understryker att 

ungdomssysselsättningsinitiativet har 

misslyckats med att lösa den nuvarande 

nödsituation. Parlamentet anser att 

initiativ för sysselsättning och 

socialpolitik främst bör komma från 

medlemsstaterna och att lösningen på 

medborgarnas problem inte kan hittas 

genom att man inför ytterligare 

begränsningar från EU:s sida, eftersom 

medlemsstaterna själva är bäst lämpade 

att uppfylla sina medborgares 

förväntningar, även deras sociala och 

ekonomiska förväntningar. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/15 

Ändringsförslag  15 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är övertygat om 

att under nuvarande omständigheter har 

EU-budgeten visat sig vara otillräcklig för 

att hantera följderna av migrations- och 

flyktingkrisen och de humanitära 

utmaningarna i samband med denna kris 

eller utmaningarna inom 

säkerhetsområdet, såsom en ökande 

internationell terrorism. Parlamentet 

understryker att på grundval av detta 

måste en hållbar lösning hittas på detta 

problem, eftersom det har visat sig genom 

det upprepade utnyttjandet av särskilda 

instrument, såsom 

flexibilitetsmekanismen, att EU:s budget 

ursprungligen inte var utformad för att 

hantera kriser av denna omfattning. 

Parlamentet påpekar emellertid att en 

tydlig strategi måste antas för hanteringen 

av migrations- och flyktingkrisen, 

inbegripet tydliga, mätbara och begripliga 

mål. Parlamentet påminner dock om att 

behovet av att anslå kompletterande medel 

för att ta itu med dessa utmaningar inte 

bör ha företräde framför annan viktig 

unionspolitik, till exempel för 

arbetstillfällen och tillväxt. 

13. Europaparlamentet erkänner att trots 

utnyttjandet av betydande budgetmedel, 

spridda över 2015, 2016 och 2017, för att 

hantera migrations- och flyktingkrisen, 

har en lösning fortfarande inte hittats. Av 

detta skäl begär parlamentet att 

förvaltningen av all berörd behörighet 

och alla medel som EU tilldelats återförs 

till medlemsstaterna så att de kan 

kontrollera sina gränser och genomföra 

en seriös återsändandepolitik. 

Parlamentet påminner om att för att man 

ska kunna genomföra en verklig politik 

för bekämpning av terrorism är det även 

nödvändigt att upplösa 

terroristorganisationerna och utvisa alla 

involverade personer. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Ändringsförslag  16 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet understryker att 

ett av villkoren för att bevara stabiliteten 

och välståndet i EU är att EU har ett 

stabilt grannskap. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att se till att 

investeringar i EU:s grannskap 

prioriteras i syfte att stödja insatser för att 

ta itu med de främsta problemen som 

detta område står inför, nämligen 

migrations- och flyktingkrisen och de 

humanitära utmaningarna i samband 

med denna kris i det södra grannskapet, 

och Rysslands aggression i det östra 

grannskapet. Parlamentet upprepar att 

stöd till länder som håller på att 

genomföra associeringsavtal med EU är 

väsentligt för att underlätta politiska och 

ekonomiska reformer, men betonar att 

sådant stöd endast bör ges så länge dessa 

länder uppfyller behörighetskriterierna, 

särskilt när det gäller rättsstatsprincipen 

och upprätthållandet av demokratiska 

institutioner. 

21. Europaparlamentet understryker 

behovet av att säkerställa stabilitet vid 

gränserna, men anser att alla 

förhandlingar med Turkiet, ett land som 

inte respekterar åtskilliga av de 

grundläggande principerna om frihet och 

demokrati, omedelbart bör upphöra. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Ändringsförslag  17 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet understryker att 

förutsägbarheten och den långsiktiga 

hållbarheten när det gäller EU:s budget 

är en förutsättning för en stark och stabil 

Europeisk union. Parlamentet betonar 

behovet av att anpassa löptiden för den 

fleråriga budgetramen till både 

parlamentets och kommissionens politiska 

cykler. Parlamentet uppmärksammar det 

faktum att Förenade kungarikets utträde 

ur EU kommer att ge tillfälle att ta itu 

med de långvariga frågor som har hindrat 

EU-budgeten från att nå sin fulla 

potential, särskilt när det gäller 

inkomstsidan i budgeten, med avseende 

på att fasa ut alla rabatter och 

korrigeringsmekanismer. Parlamentet 

bekräftar sin ståndpunkt att man ställer 

sig positivt till en djupgående reform av 

EU:s egna medel, och välkomnar i detta 

avseende att högnivågruppen om egna 

medel har lagt fram sin slutrapport. 

Parlamentet uppmanar samtliga berörda 

parter att dra lämpliga slutsatser av denna 

rapport och analysera möjligheten att 

genomföra de rekommendationer från 

högnivågruppen som skulle kunna bidra 

till att EU:s budget blir mer stabil, enkel, 

självständig, rättvis och förutsägbar. 

Parlamentet förväntar sig att alla nya 

27. Europaparlamentet avvisar och 

beklagar djupt varje manipulation av 

Förenade kungarikets utträde ur EU 

(Brexit) som en utlösande faktor för att 

förstärka inkomstsidan i budgeten, 

eftersom detta i slutändan kommer att 

leda till ytterligare beskattning av företag 

och ett ökat skattetryck för medborgarna. 
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resurser bör leda till en minskning av 

medlemsstaternas BNI-bidrag. 

Parlamentet välkomnar högnivågruppens 

slutsatser när det gäller att EU:s budget 

behöver inriktas på områden som ger det 

högsta europeiska mervärdet och när det 

gäller metoden för ”rättvist återflöde”, 

vilken bör upphöra, eftersom alla 

medlemsstater gynnas av EU:s budget, 

oberoende av sitt ”nettoflöde”, något som 

framgår av rapporten. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Ändringsförslag  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30a. Europaparlamentet vill se en 

betydande och konkret minskning av 

EU:s administrativa utgifter för att ta 

hänsyn till de ekonomiska 

begränsningarna i flera medlemsstater. 

Or. en 

 

 


