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19.10.2017 B8-0565/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet är övertygat om 

att en debatt om den framtida 

finansieringen av Europeiska unionen inte 

kan ske utan hänsyn till lärdomarna från de 

tidigare fleråriga budgetramarna, särskilt 

den fleråriga budgetramen 2014–2020. 

Parlamentet pekar på de allvarliga bristerna 

i den nuvarande fleråriga budgetramen, 

som utnyttjats till bristningsgränsen för att 

tillhandahålla de resurser som krävs för att 

unionen ska kunna ta itu med ett antal 

allvarliga kriser och nya utmaningar och 

finansiera sina nya politiska 

prioriteringar. Parlamentet betonar sin 

övertygelse om att den låga nivån på den 

nuvarande fleråriga budgetramen har 

varit otillräcklig för att motsvara de 

verkliga behoven och unionens politiska 

ambitioner. 

1. Europaparlamentet är övertygat om 

att en debatt om den framtida 

finansieringen av Europeiska unionen inte 

kan ske utan hänsyn till lärdomarna från de 

tidigare fleråriga budgetramarna, särskilt 

den fleråriga budgetramen 2014–2020. 

Parlamentet pekar på de allvarliga bristerna 

i den nuvarande fleråriga budgetramen, 

som utnyttjats till bristningsgränsen för att 

tillhandahålla de resurser som krävs för att 

unionen ska kunna ta itu med ett antal 

allvarliga humanitära kriser och 

naturkatastrofer. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet beklagar dock 

att fyra av de fem presenterade scenarierna 

(fortsätta som förut, göra mindre 

tillsammans, vissa gör mer och radikal 

omstöpning) innebär en faktisk minskning 

av unionens ambitioner och förutser en 

nedskärning i två av EU:s långvariga 

politikområden, som är hörnstenar i det 

europeiska projektet och som fastställs i 

fördragen, dvs. den gemensamma 

jordbrukspolitiken och 

sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

betonar sin sedan länge etablerade 

ståndpunkt att ytterligare politiska 

prioriteringar bör kompletteras med 

ytterligare finansiella medel och inte 

finansieras på bekostnad av EU:s 

befintliga politik. Parlamentet förordar 

det femte scenariot (göra mycket mer 

tillsammans), som är en positiv och 

konstruktiv utgångspunkt för den 

pågående diskussionen om framtiden för 

EU:s finanser och följaktligen den 

framtida modellen för Europeiska 

unionen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta ett scenario 

som beaktar parlamentets 

rekommendationer för att kunna möta 

nuvarande och framtida utmaningar, och 

för att fastställa en ny uppsättning 

prioriteringar. 

3. Europaparlamentet noterar att fyra 

av de fem presenterade scenarierna 

(fortsätta som förut, göra mindre 

tillsammans, vissa gör mer och radikal 

omstöpning) innebär en faktisk minskning 

av unionens nuvarande politik och förutser 

en nedskärning inom EU:s två främsta och 

långvariga politikområden i fördragen, 

dvs. den gemensamma jordbrukspolitiken 

och sammanhållningspolitiken. 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlaget 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 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 en reform av 

systemet för egna medel i syfte att 

åstadkomma en mer balanserad 

finansiering av EU:s budget. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlaget 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 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. 

Parlamentet efterlyser ett system för egna 

medel som inte påverkar medborgarna. 

Parlamentet betonar att införandet av en 

omfattande skatt på finansiella 

transaktioner skulle kunna vara ett sätt 

att inte bara finansiera EU:s budget, utan 

även ett sätt att bekämpa finansiell 

spekulation. Parlamentet efterlyser också 

införandet av en skatt på koldioxidutsläpp 

för multinationella bolag. 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 
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inkomstsidan i nästa fleråriga budgetram 

kommer att behandlas som ett enda paket 

under de kommande förhandlingarna. 

Or. en 

 

 


