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10.3.2017 A8-0060/19 

Ändringsförslag  19 

Raymond Finch 

för EFDD-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 anser att EU-

budgeten är alltför stor och att den inte 

har tillmötesgått medlemsstaternas eller 

medborgarnas intressen. Parlamentet 

noterar revisionsrättens årsrapport för 

2015 i vilken det konstateras att EU-

budgeten har en uppskattad felprocent för 

betalningarna på 3,8 %. Parlamentet 

anser att befogenheterna bör återföras till 

medlemsstaterna och att budgeten 

drastiskt bör minskas med tanke på det 

tilltagande missnöjet med EU bland 

medborgarna. 

Or. en 



 

AM\1119809SV.docx  PE598.533v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.3.2017 A8-0060/20 

Ändringsförslag  20 

Raymond Finch 

för EFDD-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 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet välkomnar 

förslaget att lansera ett ”Europeiskt 

interrailkort på 18-årsdagen”. 

Parlamentet understryker att projektet har 

potential att främja den europeiska 

medvetenheten och identiteten. 

Parlamentet betonar dock att projektet 

inte bör finansieras på bekostnad av 

andra framgångsrika EU-program, i 

synnerhet inom området ungdomar och 

kultur, och bör vara så socialt 

inkluderande som möjligt och innehålla 

bestämmelser om att inkludera invånare 

som bor på öarna i utkanten av Europa. 

Parlamentet ber kommissionen att 

utvärdera potentiella kostnader och 

finansieringskällor för detta initiativ samt 

lägga fram relevanta förslag. 

utgår 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Ändringsförslag  21 

Raymond Finch 

för EFDD-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 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet påminner om den 

betydelse EU-byråerna spelar för att 

säkerställa genomförandet av 

prioriteringar i EU-lagstiftningen, och 

därigenom uppfylla EU:s politiska mål för 

till exempel konkurrenskraft, tillväxt, 

sysselsättning och för hanteringen av den 

nuvarande migrations- och flyktingkrisen. 

Parlamentet insisterar därför på att 

tillräckliga finansiella och mänskliga 

resurser tillhandahålls, både för 

administrativa utgifter och driftsutgifter, 

för att byråerna ska kunna fullgöra de 

uppgifter som de tilldelats och uppnå 

bästa möjliga resultat. Med avseende på 

ökningarna av personal och anslag för 

byråerna sedan 2014 års budget 

understryker parlamentet att dessa anses 

vara en del av ny politisk utveckling och 

lagstiftning som inte tas med i 

beräkningarna för målet om en 

personalnedskärning på 5 %. Parlamentet 

betonar därför att det i 2018 års budget inte 

bör planeras för några ytterligare 

minskningar av EU-byråernas 

tjänsteförteckningar utöver de 5 % som 

man kommit överens om för varje EU-

institution eller EU-organ, inom ramen för 

det interinstitutionella avtalet från 

december 2013 om samarbete i 

budgetfrågor. 

16. Europaparlamentet noterar det stora 

antalet EU-byråer. Parlamentet insisterar 

därför på att de finansiella och mänskliga 

resurserna minskas.  Med avseende på 

byråernas personal och anslag sedan 2014 

års budget understryker parlamentet att 

dessa bör utgöra en del av målet om en 

personalnedskärning på 5 % och att en 

mer omfattande minskning bör göras 

under kommande år. Parlamentet betonar 

därför att det i 2018 års budget bör 

planeras för ytterligare minskningar av EU-

byråernas tjänsteförteckningar utöver de 5 

% som man kommit överens om för varje 

EU-institution eller EU-organ, inom ramen 

för det interinstitutionella avtalet. 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Ändringsförslag  22 

Raymond Finch 

för EFDD-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 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet stöder med 

eftertryck initiativ på området för 

försvarsrelaterad forskning som syftar till 

att främja ett bättre samarbete mellan 

medlemsstaterna och att uppnå 

synergieffekter inom försvarsområdet. 

Parlamentet betonar dock att denna 

verksamhet bör förses med nya resurser 

eftersom det är ett nytt politiskt initiativ 

med en väsentlig inverkan på EU:s 

budget.Parlamentet vill också att man 

undersöker alla möjligheter att finansiera 

ett försvarsforskningsprogram med en 

särskild budget inom ramen för nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet 

påminner om att samtidigt som 

bestämmelserna i fördragen måste iakttas 

är ett förstärkt samarbete på 

försvarsområdet ett nödvändigt alternativ 

för att möta de säkerhetsutmaningar som 

EU står inför, och som uppkommer 

genom en långvarig instabilitet i unionens 

grannskap och osäkerhet beträffande de 

åtaganden som vissa av EU:s partner har 

gjort i förhållande till Natos mål. Vidare 

understryker parlamentet behovet av att 

förbättra konkurrenskraften och 

innovation inom den europeiska 

försvarsindustrin, vilket kan bidra till att 

stimulera tillväxten och skapa 

arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar 

17. Europaparlamentet avvisar alla initiativ 

på området för försvarsrelaterad forskning. 

Parlamentet betonar att sådan verksamhet 

inte bör förses med nya resurser från EU:s 

budget. Parlamentet motsätter sig också att 

man undersöker alla möjligheter att 

finansiera ett försvarsforskningsprogram 

med en särskild budget inom ramen för 

nästa fleråriga budgetram. Parlamentet 

motsätter sig inrättandet av en europeisk 

försvarsfond med en forskningsdel och en 

kapacitetsdel. 
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medlemsstaterna att säkerställa 

tillräckliga budgetanslag för att hantera 

externa utmaningar på ett mer kongruent 

sätt. Parlamentet noterar inrättandet av en 

europeisk försvarsfond med en 

forskningsdel och en kapacitetsdel. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Ändringsförslag  23 

Raymond Finch 

för EFDD-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. 

utgår 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Ändringsförslag  24 

Raymond Finch 

för EFDD-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 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet upprepar sin 

tidigare uppmaning om att förse EU:s 

budget med en lämplig nivå av 

betalningsbemyndiganden, så att den kan 

fullgöra sina huvudsakliga syften som en 

investeringsbudget. Parlamentet är 

övertygat om att denna roll inte kan 

uppnås om EU misslyckas med att infria 

sina åtaganden, och därmed äventyrar sin 

trovärdighet. 

utgår 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Ändringsförslag  25 

Raymond Finch 

för EFDD-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 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt sedan länge att betalningarna 

för de särskilda instrumenten 

(flexibilitetsmekanismen, Europeiska 

unionens solidaritetsfond, Europeiska 

fonden för justering för 

globaliseringseffekter och reserven för 

katastrofbistånd) måste räknas utanför och 

över betalningstaket för den fleråriga 

budgetramen, vilket görs för åtaganden. 

Inom ramen för den pågående 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen understryker parlamentet de 

möjliga framsteg som gjorts i och med 

revideringen av beslutet om marginalen 

för oförutsedda utgifter från 2014 när det 

gäller frågan om budgeteringen av 

betalningarna för de särskilda 

instrumenten inom den fleråriga 

budgetramen, även om denna fråga inte 

fick en entydig lösning. 

25. Europaparlamentet upprepar att 

betalningarna för de särskilda instrumenten 

(flexibilitetsmekanismen, Europeiska 

unionens solidaritetsfond, Europeiska 

fonden för justering för 

globaliseringseffekter och reserven för 

katastrofbistånd) måste räknas inom 

betalningstaket för den fleråriga 

budgetramen. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Ändringsförslag  26 

Raymond Finch 

för EFDD-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 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet betonar att enligt 

förordningen om den fleråriga 

budgetramen ska kommissionen senast i 

slutet av 2017 lägga fram sina förslag till 

den fleråriga budgetramen efter 2020, som 

bör ta hänsyn till Förenade kungarikets 

beslut om att lämna EU, vilket kommer 

påverka den fleråriga budgetramen efter 

2020. Parlamentet betonar att detta beslut 

gör det omöjligt att fortskrida med 

verksamheten som vanligt. Parlamentet 

fäster största vikt vid den process som 

leder fram till inrättandet av den nya 

budgetramen och en reformerad och 

effektivare EU-budget, och förväntar sig 

att denna kommer att stå i proportion till 

de utmaningar som unionen står inför 

och till de åtaganden som den redan har 

gjort. Parlamentet efterlyser ett snabbt 

och positivt slutförande av den pågående 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen, som kan säkerställa både 

de nödvändiga anpassningarna av den 

nuvarande budgetramen och den grad av 

ytterligare flexibilitet för EU-budgeten 

som är oundgänglig för att uppnå 

unionens mål. 

26. Europaparlamentet betonar att enligt 

förordningen om den fleråriga 

budgetramen ska kommissionen senast i 

slutet av 2017 lägga fram sina förslag till 

den fleråriga budgetramen efter 2020, som 

bör ta hänsyn till Förenade kungarikets 

beslut om att lämna EU, vilket kommer 

påverka den fleråriga budgetramen efter 

2020. Parlamentet betonar att detta 

kommande förslag till den fleråriga 

budgetramen inte bör omfatta Förenade 

kungarikets bidrag eller innebära några 

rättsliga skyldigheter för Förenade 

kungariket angående dess förpliktelser. 

Parlamentet betonar att detta beslut gör 

det omöjligt att fortskrida med 

verksamheten som vanligt. Parlamentet 

fäster största vikt vid den process som 

leder fram till inrättandet av den nya 

budgetramen och en minskad EU-budget. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Ändringsförslag  27 

Raymond Finch 

för EFDD-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 resurser bör leda 

till en minskning av medlemsstaternas 

27. 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 drastiskt minska 

EU-budgeten. Parlamentet avvisar 

slutsatserna från högnivågruppen om egna 

medel. 
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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 A8-0060/28 

Ändringsförslag  28 

Raymond Finch 

för EFDD-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 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

leva upp till sina politiska uttalanden och 

att samarbeta för att se till att EU har en 

tillräcklig budget. 

31. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

minska budgeten. 

Or. en 

 

 


