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25.10.2016 B8-1173/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Efter att ha gjort en genomgång av hur 

budgetramen fungerat under första 

hälften av programperioden och 

presenterat denna genomgång i en 

resolution den 6 juli 2016, understryker 

Europaparlamentet att en adekvat reaktion 

på dessa utmaningar kräver en ordentlig 

extra finansiering från EU-budgeten med 

ett belopp som inte har kunnat anslås i sin 

helhet under de första åren av 

budgetramen på grund av de knappa 

resurserna i den nuvarande budgetramen. 

EU-budgeten måste matcha Europeiska 

unionens politiska åtaganden och 

strategiska mål. Parlamentet påminner 

om att det i artikel 311 i EUF-fördraget 

sägs att ”unionen ska se till att den har 

nödvändiga medel för att nå sina mål och 

genomföra sin politik”. 

2. Europaparlamentet understryker att en 

adekvat reaktion på dessa utmaningar 

kräver en ordentlig extra finansiering från 

EU-budgeten med ett belopp som skulle 

kunna anslås genom en omfördelning av 

anslag från befintliga icke-prioriterade 

budgetposter. 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet noterar att 

kommissionens kvantitativa förslag är 

beräknat till 12,8 miljarder EUR, och 

innehåller olika komponenter.  Särskilt 

värt att framhålla är ökningen för 

Horisont 2020 och FSE-Transport 

(0,4 miljarder EUR vardera), Erasmus+ 

och Cosme (0,2 miljarder EUR vardera) 

och Ungdomssysselsättningsinitiativet 

(1 miljard EUR) vilket tillsammans blir 

2,2 miljarder EUR i nya anslag. 

Parlamentet noterar att ett antal lagförslag 

som kommissionen har presenterat 

parallellt med halvtidsrevideringen av 

budgetramen (förlängning av Efsi, den 

externa investeringsplanen inklusive ramen 

för migrationspartnerskap samt Wifi4EU) 

uppgår till ytterligare 1,6 miljarder EUR. 

Parlamentet påminner om att 

kommissionen, när den presenterade 

budgetförslaget för 2017, redan hade tagit 

med en förstärkning på 1,8 miljarder EUR 

för migration och uppdaterat sin 

ekonomiska planering genom ytterligare 

2,55 miljarder EUR i rubrik 3, som resultat 

av pågående lagstiftningsförfaranden. 

Dessutom ingick delar av de föreslagna 

finansiella förstärkningarna av rubrik 1a 

och rubrik 4 redan i ändringsskrivelsen 

1/2017. Parlamentet noterar slutligen att de 

tekniska justeringarna avseende 

9. Europaparlamentet noterar att 

kommissionens kvantitativa förslag är 

beräknat till 12,8 miljarder EUR, och 

innehåller olika komponenter. Parlamentet 

noterar ökningen för Horisont 2020 och 

FSE-Transport (0,4 miljarder EUR 

vardera) och framhåller att när det gäller 

TEN-T-programmet får anslag inte 

användas för att finansiera 

kontroversiella projekt och projekt som 

saknar ett verkligt mervärde. Parlamentet 

noterar också ökningen för Erasmus+ och 

Cosme (0,2 miljarder EUR vardera) och 

Ungdomssysselsättningsinitiativet 

(1 miljard EUR), vilket tillsammans blir 

2,2 miljarder EUR i nya anslag. 

Parlamentet noterar att ett antal lagförslag 

som kommissionen har presenterat 

parallellt med halvtidsrevideringen av 

budgetramen (förlängning av Efsi, den 

externa investeringsplanen inklusive ramen 

för migrationspartnerskap samt Wifi4EU) 

uppgår till ytterligare 1,6 miljarder EUR. 

Parlamentet påminner om att 

kommissionen, när den presenterade 

budgetförslaget för 2017, redan hade tagit 

med en förstärkning på 1,8 miljarder EUR 

för migration och uppdaterat sin 

ekonomiska planering genom ytterligare 

2,55 miljarder EUR i rubrik 3, som resultat 

av pågående lagstiftningsförfaranden. 
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sammanhållningspolitiken som uppgår till 

4,6 miljarder EUR beror på att 

kommissionen har gjort en teknisk 

omräkning, och att dessa pengar redan har 

beviljats som en del av de tekniska 

justeringarna av budgetramen för 2017. 

Dessutom ingick delar av de föreslagna 

finansiella förstärkningarna av rubrik 1a 

och rubrik 4 redan i ändringsskrivelsen 

1/2017. Parlamentet noterar slutligen att de 

tekniska justeringarna avseende 

sammanhållningspolitiken som uppgår till 

4,6 miljarder EUR beror på att 

kommissionen har gjort en teknisk 

omräkning, och att dessa pengar redan har 

beviljats som en del av de tekniska 

justeringarna av budgetramen för 2017. 

Or. en 

 

 


