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19.10.2017 B8-0565/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet påminner om 

att unionen, enligt artikel 311 i EUF-

fördraget, ska se till att den har 

nödvändiga medel för att nå sina mål. 

Parlamentet anser att bristerna i den 

nuvarande fleråriga budgetramen, 

omfattningen av de nya prioriteringarna 
och konsekvenserna av Förenade 

kungarikets utträde leder till samma 

slutsats: Behovet av att gå utöver taket för 

utgifter på 1 % av EU:s 

bruttonationalinkomst (BNI) och därför 

avsevärt öka unionens budget för att 

kunna möta framtida utmaningar. 

Parlamentet motsätter sig i detta 

sammanhang en eventuell nominell 

minskning av volymen på EU:s budget i 

nästa fleråriga budgetram, och anser 

därför att nästa fleråriga budgetram bör 

fastställas till minst 1,23 % av EU:s BNI. 

Parlamentet förespråkar en diskussion 

mellan medlemsstaterna i denna fråga. 

4. Europaparlamentet avvisar och 

beklagar utnyttjandet av Förenade 

kungarikets utträde ur EU (Brexit) som en 

utlösande faktor för att förstärka 

inkomstsidan i budgeten, vilket i 

slutändan kommer att leda till ytterligare 

beskattning av företag och ett ökat 

skattetryck för medborgarna. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att 

EU:s budget främst finansieras från 

nationella bidrag, som baseras på BNI, i 

stället för genuint egna medel, vilket 

föreskrivs i EU-fördragen. Parlamentet 

upprepar sitt engagemang för en 

övergripande reform av EU:s system för 

egna medel, med enkelhet, rättvisa och 

öppenhet som ledande principer, och i 

linje med rekommendationerna från 

högnivågruppen för egna medel. 

Parlamentet betonar att ett sådant system 

bör innehålla en balanserad korg med 

nya egna EU-medel, som tas fram för att 

främja EU:s politiska mål och som bör 

införas progressivt i syfte att skapa 

rättvisare och stabilare EU-finanser. 

Parlamentet framhåller dessutom att 

Förenade kungarikets utträde ur unionen 

innebär en möjlighet att sätta stopp för 

alla rabatter. Parlamentet förväntar sig 

att kommissionen lägger fram ambitiösa 

lagstiftningsförslag i detta syfte och 

betonar att både utgifts- och inkomstsidan 

i nästa fleråriga budgetram kommer att 

behandlas som ett enda paket under de 

kommande förhandlingarna. 

5. Europaparlamentet noterar att EU:s 

budget främst finansieras från nationella 

bidrag, som baseras på BNI. Parlamentet 

betonar att ingen europeisk myndighet har 

rätt att driva in skatt för de nationella 

skattebetalarnas räkning. 

Or. en 



 

AM\1137608SV.docx  PE611.491v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

19.10.2017 B8-0565/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens avsikt att utforma den 

framtida EU-budgeten på grundval av 

principerna om ett europeiskt mervärde, 

fokus på resultat, ansvarsskyldighet, 

större flexibilitet inom en stabil ram och 

förenklade bestämmelser, i enlighet med 

diskussionsunderlaget. 

7. Europaparlamentet noterar 

kommissionens avsikt att utforma den 

framtida EU-budgeten och 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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19.10.2017 B8-0565/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet avvisar alla 

försök att utnyttja EU-budgeten för 

försvarsrelaterade eller militära utgifter. 

Or. en 



 

AM\1137608SV.docx  PE611.491v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

19.10.2017 B8-0565/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet betonar i detta 

sammanhang att nästa fleråriga 

budgetram direkt bör möjliggöra en 

lämplig nivå av flexibilitet för att unionen 

ska kunna reagera på oförutsedda 

omständigheter och finansiera sina nya 

politiska prioriteringar. Parlamentet 

anser därför att den fleråriga 

budgetramens flexibilitetsbestämmelser 

bör tillåta att alla outnyttjade marginaler 

och tillbakadragna anslag utan några 

begränsningar förs över till kommande 

budgetår och mobiliseras av 

budgetmyndigheten, för alla ändamål som 

anses vara nödvändiga, inom ramen för 

det årliga budgetförfarandet. Parlamentet 

efterlyser dessutom en avsevärd 

förstärkning av de särskilda instrumenten 

inom den fleråriga budgetramen, som bör 

gå utöver taken i den fleråriga 

budgetramen för både åtaganden och 

betalningar samt för inrättandet av en 

särskild krisreserv för att resurser ska 

kunna mobiliseras omgående i händelse 

av en nödsituation. 

13. Europaparlamentet beklagar alla 

försök att höja anslagsnivån och betonar 

att skattebetalarnas pengar måste 

användas på ett effektivt och ansvarsfullt 

sätt. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet noterar 

kommissionsordförandens 

tillkännagivande i sitt tal om tillståndet i 

unionen av ett kommande förslag till en 

särskild budgetpost för euroområdet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

tillhandahålla ytterligare och mer 

detaljerad information i detta syfte. 

Parlamentet påminner om att parlamentet 

i sin resolution av den 16 februari 2017 

begär en specifik budgetkapacitet för 

euroområdet, som bör ingå i EU:s budget 

utöver de aktuella taken för den fleråriga 

budgetramen och finansieras av 

euroområdet och andra deltagande 

medlemmar via en inkomstkälla, som 

deltagande medlemsstater ska komma 

överens om och som ska betraktas som 

inkomster avsatta för särskilda ändamål 

och garantier. 

17. Europaparlamentet förkastar idén 

om en specifik budget för euroområdet, 

vilket skulle leda till en avsevärd klyfta 

mellan de länder som antar den 

gemensamma valutan och de som 

behåller sin nationella valuta, och till att 

den nationella demokratiska 

suveräniteten undergrävs ytterligare av 

teknokratiska strukturer. 

Or. en 

 

 


