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28.5.2018 B8-0239/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uttrycker sin 

besvikelse över den föreslagna globala 

nivån för nästa fleråriga budgetram som 

fastställts till 1,1 biljoner EUR, vilket 

motsvarar 1,08 % av BNI för EU-27 efter 

avdrag för Europeiska utvecklingsfonden 

(för närvarande 0,03 % av EU:s BNI 

utanför EU:s budget). Parlamentet 

understryker att denna globala nivå uttryckt 

i procent av BNI är lägre i reala termer än 

nivån för den nuvarande fleråriga 

budgetramen, trots de ytterligare anslag 

som krävs för nya politiska prioriteringar 

och framväxande utmaningar för unionen. 

Parlamentet påminner om att den 

nuvarande fleråriga budgetramen är lägre 

än dess föregångare (den fleråriga 

budgetramen 2007–2013) och har visat sig 

vara otillräcklig för att finansiera unionens 

akuta behov. 

4. Europaparlamentet noterar den 

föreslagna globala nivån för nästa fleråriga 

budgetram som fastställts till 1,1 biljoner 

EUR, vilket motsvarar 1,08 % av BNI för 

EU-27 efter avdrag för Europeiska 

utvecklingsfonden (för närvarande 0,03 % 

av EU:s BNI utanför EU:s budget). 

Parlamentet understryker att denna globala 

nivå uttryckt i procent av BNI är lägre i 

reala termer än nivån för den nuvarande 

fleråriga budgetramen, trots de ytterligare 

anslag som krävs för nya politiska 

prioriteringar och framväxande utmaningar 

för unionen. Parlamentet påminner om att 

den nuvarande fleråriga budgetramen är 

lägre än dess föregångare (den fleråriga 

budgetramen 2007–2013) och har visat sig 

vara otillräcklig för att finansiera unionens 

akuta behov. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att 

detta förslag leder direkt till en minskning 

av anslagen både till den gemensamma 

jordbrukspolitiken och till 

sammanhållningspolitiken med 15 % 

respektive 10 %. Parlamentet motsätter sig 

särskilt alla radikala nedskärningar som 

kommer att inverka negativt på själva arten 

och målen för dessa politikområden, t.ex. 

de föreslagna nedskärningarna i anslagen 

till Sammanhållningsfonden (med 45 %) 

eller till Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (med mer än 25 %). 

Parlamentet ifrågasätter i detta 

sammanhang den föreslagna minskningen 

med 6 % av Europeiska socialfonden, trots 

dess utvidgade tillämpningsområde och 

integreringen av sysselsättningsinitiativet 

för unga. 

5. Europaparlamentet beklagar att 

detta förslag leder direkt till en minskning 

av anslagen både till den gemensamma 

jordbrukspolitiken och till 

sammanhållningspolitiken med 15 % 

respektive 10 %. Parlamentet motsätter sig 

särskilt alla radikala nedskärningar som 

kommer att inverka negativt på själva arten 

och målen för dessa politikområden, t.ex. 

de föreslagna nedskärningarna i anslagen 

till Sammanhållningsfonden (med 45 %) 

eller till Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (med mer än 25 %). 

Parlamentet uttrycker sin oro över den 

förstärkta kopplingen mellan 

strukturreformer och 

sammanhållningspolitik, och motsätter 

sig alla former av makroekonomiska 

villkor som kan leda till att utbetalningar 

eller åtaganden avbryts inom ramen för 

operativa program i en medlemsstat som 

inte följer de landsspecifika 

rekommendationerna. Parlamentet 

ifrågasätter i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen med 6 % av 

Europeiska socialfonden, trots dess 

utvidgade tillämpningsområde och 

integreringen av sysselsättningsinitiativet 

för unga. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet bekräftar sin 

bestämda ståndpunkt i fråga om den 

nödvändiga anslagsnivån för viktiga EU-

politikområden i den fleråriga budgetramen 

2021–2027, så att uppdragen och målen för 

dessa politikområden ska kunna uppfyllas. 

Parlamentet betonar i synnerhet kravet på 

att upprätthålla finansieringen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

sammanhållningspolitiken för EU-27 på 

åtminstone samma nivå som i budgeten för 

2014–2020 i reala termer, samtidigt som 

den övergripande utformningen av denna 

politik respekteras, på att tredubbla den 

nuvarande budgeten för programmet 

Erasmus +, på att fördubbla den särskilda 

finansieringen för små och medelstora 

företag och för bekämpning av 

ungdomsarbetslösheten, på att öka den 

nuvarande budgeten för forskning och 

innovation med minst 50 % till 120 

miljarder EUR, på att fördubbla anslagen 

till programmet Life + , på att avsevärt öka 

investeringarna genom Fonden för ett 

sammanlänkat Europa och på att 

säkerställa ytterligare finansiering till 

säkerhet, migration och yttre förbindelser. 

Parlamentet betonar följaktligen sin 

ståndpunkt om att den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 bör fastställas 

till 1,3 % av BNI för EU-27. 

6. Europaparlamentet bekräftar sin 

bestämda ståndpunkt i fråga om den 

nödvändiga anslagsnivån för viktiga EU-

politikområden i den fleråriga budgetramen 

2021–2027, så att uppdragen och målen för 

dessa politikområden ska kunna uppfyllas. 

Parlamentet betonar i synnerhet kravet på 

att upprätthålla finansieringen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

sammanhållningspolitiken för EU-27 på 

åtminstone samma nivå som i budgeten för 

2014–2020 i reala termer, samtidigt som 

den övergripande utformningen av denna 

politik respekteras, på att tredubbla den 

nuvarande budgeten för programmet 

Erasmus +, på att fördubbla den särskilda 

finansieringen för små och medelstora 

företag och för bekämpning av 

ungdomsarbetslösheten, på att öka den 

nuvarande budgeten för forskning och 

innovation med minst 50 % till 120 

miljarder EUR, på att fördubbla anslagen 

till programmet Life + , och på att avsevärt 

öka investeringarna genom Fonden för ett 

sammanlänkat Europa. Parlamentet 

understryker vikten av att finansiera 

projekt som ger ett verkligt ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt mervärde för 

medlemsstaterna, för att säkerställa att 

medlen inte används för att finansiera 

kontroversiella eller oekonomiska projekt, 

samt av att säkerställa ytterligare 
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finansiering till säkerhet, migration och 

yttre förbindelser. Parlamentet betonar 

följaktligen sin ståndpunkt om att den 

fleråriga budgetramen för 2021–2027 bör 

fastställas till 1,3 % av BNI för EU-27. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet stöder 

kommissionens förslag om reformen av 

EU:s system för egna medel, som är en 

mycket positiv inkomstkälla för den 

fleråriga budgetramen 2021–2027. 

Parlamentet välkomnar därför förslaget att 

införa tre nya källor till egna medel för EU 

och att förenkla det nuvarande 

mervärdesskattebaserade systemet för egna 

medel. Parlamentet understryker att dessa 

förslag, som är direkt inspirerade av arbetet 

i den interinstitutionella högnivågruppen 

för egna medel, också ingick i den 

föreslagna korg som parlamentet lade fram 

i sin resolution av den 14 mars 2018. 

Parlamentet noterar med tillfredsställelse 

att dessa nya resurser motsvarar två 

strategiska mål för unionen, nämligen en 

väl fungerande inre marknad och skyddet 

av miljön och kampen mot 

klimatförändringarna. Parlamentet 

förväntar sig stöd från rådet och 

kommissionen i syfte att stärka 

parlamentets roll i förfarandet för 

antagande av egna medel. Parlamentet 

betonar på nytt sin ståndpunkt att inkomst- 

och utgiftssidan i nästa fleråriga budgetram 

bör behandlas som ett enda paket under de 

kommande förhandlingarna, och att ingen 

överenskommelse kan nås med parlamentet 

om den fleråriga budgetramen utan att 

motsvarande framsteg gjorts i fråga om de 

8. Europaparlamentet stöder 

kommissionens förslag om reformen av 

EU:s system för egna medel, som är en 

mycket positiv inkomstkälla för den 

fleråriga budgetramen 2021–2027. 

Parlamentet understryker vikten av att 

säkerställa att reformen inte påför EU:s 

medborgare ytterligare kostnader. 
Parlamentet välkomnar därför förslaget att 

införa tre nya källor till egna medel för EU 

och att förenkla det nuvarande 

mervärdesskattebaserade systemet för egna 

medel, men beklagar att förslaget att 

avsätta en andel på 20 % av intäkterna 

från utsläppshandelssystemet till EU:s 

budget, eftersom dessa även i 

fortsättningen uteslutande bör vara 

förbehållna medlemsstaterna. Parlamentet 

understryker att dessa förslag, som är 

direkt inspirerade av arbetet i den 

interinstitutionella högnivågruppen för 

egna medel, också ingick i den föreslagna 

korg som parlamentet lade fram i sin 

resolution av den 14 mars 2018. 

Parlamentet noterar med tillfredsställelse 

att dessa nya resurser motsvarar två 

strategiska mål för unionen, nämligen en 

väl fungerande inre marknad och skyddet 

av miljön och kampen mot 

klimatförändringarna. Parlamentet 

förväntar sig stöd från rådet och 

kommissionen i syfte att stärka 
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egna medlen. parlamentets roll i förfarandet för 

antagande av egna medel. Parlamentet 

betonar på nytt sin ståndpunkt att inkomst- 

och utgiftssidan i nästa fleråriga budgetram 

bör behandlas som ett enda paket under de 

kommande förhandlingarna, och att ingen 

överenskommelse kan nås med parlamentet 

om den fleråriga budgetramen utan att 

motsvarande framsteg gjorts i fråga om de 

egna medlen. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet noterar 

kommissionens förslag att inrätta en 

europeisk 

investeringsstabiliseringsmekanism, som 

ska komplettera de nationella 

budgetarnas stabiliseringsfunktion vid 

större asymmetriska chocker. Parlamentet 

kommer att noga undersöka detta förslag, 

i synnerhet när det gäller dess mål och 

omfattning. 

13. Europaparlamentet förkastar 

kommissionens förslag att inrätta en 

europeisk 

investeringsstabiliseringsmekanism, 

eftersom det  skulle kunna innebära 

införandet av makroekonomiska villkor 

för medlemsstaterna. Parlamentet betonar 

att alla former av strukturreformer bör 

fastställas med medlemsstaternas 

godkännande, vara socialt hållbara och 

inte på något sätt vara inriktade på 

lönedevalvering . 

Or. en 

 

 


