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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 
sitt interimsbetänkande om rådets förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2021–
2027 och om rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel.

Förslaget till flerårig budgetram

1. Europaparlamentet påminner om de europeiska budgetprinciperna enhetlighet, riktighet, 
ettårighet, jämvikt, universalitet, specificering, prestation, sund ekonomisk förvaltning 
och transparens, som ska respekteras när den fleråriga budgetramen fastställs.

2. Europaparlamentet betonar att den fleråriga budgetramen 2021–2027 bör främja en 
budget med ett verkligt europeiskt mervärde med tillräcklig finansiering för att uppnå 
sina ambitioner samt ett ökat fokus på stabilitet och enkelhet, prestationer och resultat, 
som leder till bättre och effektivare resursanvändning, låga driftskostnader, effektiv 
fördelning av resurser, rättvisa och ökad ansvarsskyldighet och insyn avseende unionens 
medel, så att budgeten blir begripligt för EU-medborgarna.

Siffror1

3. Europaparlamentet noterar att kommissionens förslag till flerårig budgetram 2021–2027 
enligt Europeiska revisionsrätten innebär en ökning med 18 % i löpande priser jämfört 
med den fleråriga budgetramen 2014–2020 från 1 087 miljarder EUR till 1 279 
miljarder EUR. Parlamentet betonar dock att den verkliga ökningen är 5 %, efter att 
man beaktat inflationen, belopp hänförliga till mottagare inom Förenade kungariket 
under den fleråriga budgetramen 2014–2020 samt införlivandet av Europeiska 
utvecklingsfonden i budgeten. Som andel av bruttonationalinkomsten (BNI) uppskattar 
kommissionen att det, när man tillämpar samma jämförbara grund, i realiteten är en 
minskning från 1,16 % till 1,08 %, och med 11 % när Europeiska utvecklingsfonden 
införlivas.

4. Europaparlamentet noterar att kommissionen föreslår att finansieringen minskas med 
16 % för den fleråriga budgetramens rubrik ”Naturresurser och miljö”, vilket särskilt 
innebär

– en minskning med 15 % i den gemensamma jordbrukspolitiken som helhet (en 
minskning med 11 % av direktbetalningar och en minskning med 27 % i 
landsbygdsutvecklingsprogram),

– en ökning, enligt parlamentets siffror, med 38 % för programmet för miljö och 
klimatpolitik (Life), vilket kommer att förbli en liten del av rubriken 
”Naturresurser och miljö”, närmare bestämt 2 %;

5. Europaparlamentet noterar att de anslag som föreslås för rubriken ”Sammanhållning 
och värderingar” förväntas öka med 1 %, men att det finns betydande förändringar på 
programnivå eftersom de tre fonder som för närvarande finansierar 

                                               
1 The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework, Revisionsrättens 
informationsdokument, juli 2018.
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sammanhållningspolitiken, nämligen Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF), tillsammans ska minskas 
med 10 %, vilket innebär

– en ökning med 2 % inom Eruf, 

– en minskning med 45 % inom Sammanhållningsfonden,

– en minskning med 7 % inom ESF, trots dess utvidgade tillämpningsområde och 
integrationen av sysselsättningsinitiativet för unga.

6. Europaparlamentet noterar med oro att kommissionen, i förordningen om gemensamma 
bestämmelser, presenterade de nationella tilldelningarna inom ramen för 
sammanhållningspolitiken utan någon detaljerad fördelning mellan Eruf, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF+).

7. Parlamentet noterar att andra program kommer att inkluderas under rubriken 
”Sammanhållning och värderingar”, såsom Erasmus+, för vilket kommissionen planerar 
en anslagsökning med 77 % (vilket uppgår till 7 % av den nya rubriken 
”Sammanhållning och värderingar”).

8. Parlamentet noterar att kommissionen totalt sett föreslår ökad finansiering för de övriga 
rubrikerna i den fleråriga budgetramen med 115 miljarder EUR, vilket motsvarar 11 % 
av den nuvarande fleråriga budgetramen. 

9. Europaparlamentet noterar att kommissionens föreslagna omprioritering fokuserar på 
rubrikerna ”Migration och gränsförvaltning” och ”Säkerhet och försvar”, som kommer 
att ökas och utgöra nära 5 % av budgeten som helhet, från den aktuella nivån på 1 %, 
och att utgifter inom ”Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin” kommer 
att öka till 15 % från den aktuella nivån på 11 %.

Strategisk planering

10. Europaparlamentet noterar att kommissionen avser att bringa strukturen och 
programmen inom EU:s budget helt i linje med unionens positiva agenda efter 2020, 
såsom man kommit överens om i Bratislava och i Rom1. De förklaringar och den 
färdplan som antagits i Bratislava och Rom ska inte betraktas som en långsiktig 
strategisk vision med mål och indikatorer som omfattar alla unionens politikområden.

11. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att införa en långsiktig 
vision för Europeiska unionens hållning i den globaliserade världen som understöds av 
en korrekt tillämpad politik baserad på långsiktiga politiska målsättningar, och att på så 
sätt möjliggöra för EU att hantera de nuvarande och framtida utmaningar unionen står 
inför. Parlamentet noterar att en underlåtelse att göra detta potentiellt skulle kunna 
undergräva mervärdet hos förslaget till flerårig budgetram.

12. Europaparlamentet påpekar att Europa 2020-strategin kommer att upphöra före 
inledningen av den nya fleråriga budgetramen och att ännu ingen ny uppsättning 

                                               
1Bratislavaförklaringen av den 16 september 2016. Romförklaringen av den 25 mars 2017.
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strategiska mål för EU har beslutats. Parlamentet framhåller behovet av ytterligare 
strategisk policyplanering från kommissionens sida och upprepar att offentliga budgetar 
ska fastställas efter det att de långsiktiga politiska målen slagits fast och politiken 
utformats i linje med en övergripande vision för EU, och beklagar därför att det nya 
förslaget till flerårig budgetram inte till fullo speglar detta behov.

13. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna och kommissionen inledningsvis bör 
presentera väl motiverade behov av EU-finansiering och definiera de strategiska 
målsättningar och de avsedda resultat som ska uppnås innan utgifter planeras med de 
tillhörande indikatorer som ska mätas.

Politiska prioriteringar och utformningen av EU:s budget

14. Europaparlamentet välkomnar att de nya programmen kommer att grupperas i politiska 
kluster, som ska avspeglas i rubrikerna till den årliga budgeten. Förhoppningsvis 
kommer detta att ge större klarhet i hur de kommer att bidra till politiska mål.

15. Europaparlamentet välkomnar den generella moderniseringen och förenklingen av 
budgeten samt ambitionen att uppnå ökad effektivisering, flexibilitet och transparens.

16. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen från 2021 avser att anpassa begreppet 
politikområden till programklustren, och att denna anpassning kommer att underlätta 
avstämningen mellan den årliga budgeten och den fleråriga budgetramens rubriker.

17. Europaparlamentet påminner om att budgetkontrollutskottet vid många tillfällen har 
uppmanat kommissionen att presentera unionens budget i enlighet med den fleråriga 
budgetramens politiska mål, som parlamentet antagit. Detta kommer att göra det lättare 
för budgetmyndigheten att granska och följa upp utarbetandet och genomförandet av 
budgeten.

18. Europaparlamentet påminner om att finansieringen av politik och projekt bör vara i linje 
med klimat- och energimålen och de åtaganden som gjorts inom ramen för Parisavtalet. 
Parlamentet påminner därför om att minst 30 % av EU:s utgifter bör bidra till 
klimatmålen och håller med om att detta bäst görs genom att integrera klimatutgifterna i 
alla EU-program. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att säkerställa 
att detta tillämpas på ett sammanhängande och heltäckande sätt i enlighet med den 
strategiska planeringen.

19. Europaparlamentet påpekar att det finns brist på tydliga investeringar i samband med de 
mål inom EU:s pelare för sociala rättigheter som antagits av de tre institutionerna.

20. Europaparlamentet beklagar den föreslagna fleråriga budgetramens brist på anpassning 
till FN:s 17 mål för hållbar utveckling för 2030, vilka stöder den progressiva 
omvandlingen mot ett hållbart europeiskt samhälle.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontinuerligt uppvisa tillfredsställande
ledarskap och engagemang inom nyckelområden, och uppmanar kommissionen att se 
till att finansieringens generella synlighet för allmänheten ökar.

Förenkling och prestation
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22. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att minska antalet utgiftsprogram 
med en tredjedel och att göra reglerna mer enhetliga. För att faktiskt uppnå förenkling 
för stödmottagarna bör alla onödiga regler, krav och förfaranden undanröjas.

23. Europaparlamentet undrar varför kommissionen använder två uppsättningar mål och 
indikatorer för att mäta resultaten av den ekonomiska förvaltningen: Å ena sidan 
utvärderar kommissionens generaldirektörer i sina årliga verksamhetsrapporter 
förverkligandet av de mål som fastställts i deras förvaltningsplaner. Å andra sidan mäter 
kommissionen resultaten av utgiftsprogram via programförklaringar om driftsutgifter 
som åtföljer förslaget till budget.

24. Europaparlamentet påminner om att de nuvarande resultatramarna för de program som 
tas upp i programförklaringarna omfattar 716 olika typer av indikatorer som mäter 
resultatet utifrån 61 allmänna och 228 specifika mål.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra följande:

(a) Rationalisera prestationsrapporteringen genom att

– ytterligare minska det antal mål och indikatorer som den använder för sina 
olika prestationsrapporter och fokusera på dem som bäst mäter EU-
budgetens resultat, i syfte att uppnå förenkling, insyn och bättre kontroll, 

– utvidga ett kvalitetsbaserat förhållningssätt och inkludera miljömässiga och 
sociala indikatorer för att kunna mäta effekten av EU:s politik på miljö- och 
socialpolitiken,

– presentera finansiell information på ett sätt som gör att den kan jämföras 
med prestationsinformation så att kopplingen mellan utgifter och resultat 
blir tydlig.

(b) Bättre balansera prestationsrapporteringen genom att tydligt informera om de 
största utmaningarna för EU där man ännu inte har uppnått resultatet.

(c) Tillhandahålla en förklaring om kvaliteten på de rapporterade 
prestationsuppgifterna.

Den utgiftsöversyn som åtföljer förslaget till flerårig budgetram

26. Europaparlamentet beklagar att kommissionen endast har genomfört en utgiftsöversyn i 
stället för att analysera alla de huvudsakliga programmen inom den nuvarande fleråriga 
budgetramen genom en strategi med nollbasbudgetering. Parlamentet noterar att 
kommissionens begränsade översyn dock syftade till att kombinera

– en strategisk översyn (med fokus på att prioritera program enligt deras mervärde och 
förenlighet med EU:s målsättningar) med

– en översyn av effektiviteten (för att hitta sätt att förbättra genomförandet av befintliga 
program). 
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27. Europaparlamentet beklagar att ovannämnda utgiftsöversyn inte har lett till någon 
omfattande utvärdering med syfte att påvisa programmens verkliga mervärde.

28. Europaparlamentet påminner om att budgetplaneringen, för att parlamentet ska kunna 
upprätta den politiska ramen för vart och ett av de följande fem åren, bör anpassas till 
lagstiftningscyklerna. Parlamentet anser att den fleråriga budgetramen 2021–2027 utgör 
en övergångsperiod från en sjuårig budget till en ny formel som både innebär 
anpassning till de femåriga valperioderna och som inte äventyrar den politik för vilken 
långsiktig planering krävs.

29. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen erkänner behovet av att anpassa den 
fleråriga budgetramen till politiska och institutionella cykler, och anser att anordnandet 
av en halvtidsöversyn senast i slutet av 2023 utgör ett framsteg på vägen mot progressiv 
synkronisering av den fleråriga budgetramens löptid med EU-institutionernas femåriga 
politiska cykel.

EU-mervärde

30. Europaparlamentet påminner om att kommissionen, i diskussionsunderlaget om 
framtiden för EU:s finanser1, föreslog en förteckning över sju kriterier för bedömningen 
av EU-mervärdet och förklarade att EU:s finansiella stöd till program bör vara beroende 
av resultaten av denna bedömning2. Parlamentet är bekymrat över att en transparent 
definition av EU-mervärde saknas och inte väntas i den närmaste framtiden.

31. Europaparlamentet noterar att, enligt diskussionsunderlaget, endast program med 
mycket högt EU-mervärde bör erhålla full EU-finansiering, att finansieringen bör vara 
begränsad för program med medelhögt till högt EU-mervärde och att det inte bör ges 
någon finansiering för program med lågt EU-mervärde.

32. Europaparlamentet beklagar att den offentliggjorda utgiftsöversynen inte ger någon 
systematisk bedömning av programmen utifrån de kriterier som kommissionen fastställt 
för EU-mervärdet, och inte heller några tydliga övergripande slutsatser om varje 
programs EU-mervärde. Kommissionen ombeds utveckla och tillämpa ett robust och 
tydliggörande koncept för EU-mervärdet på basis av de sju kriterier som framställs i 
diskussionsunderlaget.

33. Europaparlamentet noterar att de strategiska målen för perioden efter 2020 ännu inte har 
fastställts och att kommissionen därför inte kunde bedöma samstämmigheten med EU:s 
målsättningar för perioden 2021–2027 på ett tillfredsställande sätt, vilket gjorde det 
svårt att indikera och övervaka EU-mervärdet, vilket i alla händelser måste fortsätta att 
förbättras, särskilt i termer av EU:s ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

                                               
1 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser, 28 juni 2017, COM(2017)0358.
2 Kriterierna omfattade: Mål och skyldigheter i fördraget, kollektiva nyttigheter på EU-nivå, stordriftsfördelar, 
spridningseffekter, subsidiaritetsprincipen, fördelar med EU-integration och EU:s värderingar: fred, demokrati, 
rättsstatsprincipen.
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34. Europaparlamentet påminner om att EU:s budget har skyldighet att svara på 
tillfredsställande sätt på kraven och ambitionerna inom EU:s politik, och skapa ett 
mervärde för unionen.

Flexibilitet och ansvarsskyldighet

35. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att förbättra EU-budgetens 
kapacitet att svara på föränderliga omständigheter genom att öka den övergripande 
flexibiliteten och säkra tillräckliga anslag för att täcka oförutsedda händelser, utan att 
hindra övervakning och kontroll. Parlamentet välkomnar i synnerhet förslagen om att 
höja taket för egna resurser, minska skillnaden mellan totala betalningsbemyndiganden 
och totala åtagandebemyndiganden, undanröja de begränsningar som införts för den 
samlade marginalen för betalningar, öka storleken och omfattningen av särskilda 
instrument utanför den fleråriga budgetramen (flexibilitetsmekanismen, reserven för 
katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond och Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter) för att utvidga omfattningen av reserven för 
katastrofbistånd till insatser inom EU och att utvidga den samlade marginalen för 
åtaganden och döpa om denna till unionsreserven.

36. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att införliva Europeiska 
utvecklingsfonden i EU-budgeten och att underordna denna samma principer och regler 
som gäller för övriga program som finansieras av EU-budgeten. Parlamentet betonar att 
en konsekvent grad av ansvarsskyldighet och transparens bör garanteras när det gäller 
de medel som spenderas för att uppnå EU:s mål genom EU-budgeten och de medel som 
fortsatt kommer att spenderas utanför denna.

37. Europaparlamentet insisterar på att mandat för offentlig revision bör inrättas för alla 
typer av finansiering av EU-politik på EU-nivå och nationell nivå, och att Europeiska 
revisionsrätten bör utses som granskare av organ som inrättats för att genomföra EU:s 
politik, inklusive EU-organ såsom Europeiska försvarsbyrån och den föreslagna 
Europeiska valutafonden och organ som inrättats genom avtal utanför EU:s 
rättsordning, såsom Europeiska stabilitetsmekanismen och Europeiska 
investeringsbanken, med avseende på dess transaktioner utanför EU-budgeten.

Nedskärningar i den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken

38. Europaparlamentet noterar de nedskärningar som kommissionen föreslagit av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken och ser dem som ett 
nödvändigt steg mot effektivare och mer målfokuserad resursanvändning.

39. Europaparlamentet fruktar att nedskärningarna i den gemensamma jordbrukspolitiken 
kommer att påverka ett stort antal jordbrukares kapacitet att upprätthålla sin 
professionella verksamhet. Ett mer effektivt stöd till den gemensamma 
jordbrukspolitiken är en absolut nödvändighet för att begränsa dessa negativa effekter.

40. Europaparlamentet påminner om att revisionsrättens rekommendationer gällande 
kommissionens meddelande om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
nämligen att den nya genomförandemodellen bör leverera både ambitiösa och relevanta 
prestationsmål som baseras på statistiska och vetenskapliga belägg, i linje med EU:s 
målsättningar, som karaktäriseras av en solid kedja för ansvarsskyldighet och 
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granskning och baseras på ökad prestationsövervakning och bedömning av politiska 
resultat och en stabil utvärderingsram.

41. Europaparlamentet betonar att finansieringssystemen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken särskilt bör gynna små jordbruksföretag, ekologiskt och geografiskt 
utmanande områden och glesbefolkade regioner i enlighet med EU:s strategiska mål.

42. Europaparlamentet noterar att kommissionens förslag att utforma den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken, på grundval av strategiska planer som ska utarbetas av 
medlemsstaterna, skulle kunna ålägga dem att ta ett större ansvar för jordbrukspolitik 
och budgetering. Parlamentet noterar vidare att detta kan öka risken för att större 
diversitet och komplexitet skapas inom den ekonomiska förvaltningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och att legitima kontroller försvåras.

43. Europaparlamentet noterar nedskärningarna i programmen för landsbygdsutveckling, 
närmare bestämt 27 % totalt, med 45 % i Sammanhållningsfonden och 10 % i 
Europeiska socialfonden. Kommissionen uppmanas dock att säkerställa sin förmåga att 
framgångsrikt hantera skillnaderna och de skarpa uppdelningarna mellan stadsområden 
och landsbygdsområden, att vända processen med ökande skillnader och att övervinna 
fragmenteringen.

Egna medel

44. Europaparlamentet välkomnar de tre nya kategorierna av egna medel, som inkluderar en 
andel av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, en 20-procentig andel av 
de intäkter som genereras av utsläppshandelssystemet och ett nationellt bidrag som 
beräknas utifrån mängden icke återvunnet plastförpackningsavfall i varje medlemsstat. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang om att det föreslagna systemet för egna 
medel inte bör öka den samlade skattebördan för EU:s skattebetalare och att det bör leda 
till en proportionell minskning av medlemsstaternas bidrag till EU:s budget.

45. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att komma med ytterligare förslag om 
egna medel för att uppnå en självförsörjande EU-budget på medellång sikt. Parlamentet 
anser att andelen genuint egna medel måste spela en betydande roll på EU-budgetens 
inkomstsida.

46. Europaparlamentet upprepar att det aktuella systemet med korrigeringar och rabatter 
behöver avskaffas, och stöder kommissionens förslag om att fasa ut alla rabatter senast 
2025, vilket kommer att leda till en enklare och mer transparent struktur.

47. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att minska den procentandel av 
tullavgifterna som medlemsstaterna behåller som ”uppbördskostnader” till 10 %.

48. Europaparlamentet begär att mervärdesskatten ska behållas som ett av EU:s egna medel, 
samtidigt som man genomför en verklig förenkling av denna. 

49. Europaparlamentet är av uppfattningen att finansieringen av EU bör vara mer stabil, 
hållbar, förutsägbar, transparent och begriplig för EU-medborgarna.
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50. Europaparlamentet noterar att det övergripande målet med villkorligheten inom EU är 
att främja integration och sammanhållning mellan medlemsstaterna. Parlamentet anser 
att en sund och logisk villkorlighet måste inbegripa att man fastställer incitament så att 
det leder till ytterligare engagemang från medlemsstaternas sida i det europeiska 
projektet, bidrar till avsett resultat och förhindrar missbruk av EU-medel.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga beräkningen av det 
nationella bidraget baserat på mängden icke återvunnet plastförpackningsavfall i 
medlemsstaterna och hur detta ska samlas in. Kommissionen uppmanas att inrätta en 
uppsättning övervakningsverktyg för att stödja medlemsstaterna i fastställandet av en 
gemensam metod för insamling och beräkning av bidrag.

52. Europaparlamentet noterar med oro att lagstiftningsförslaget om den konsoliderade 
bolagsskattebasen (CCCTB) ännu inte har antagits och att det inte finns någon 
tidsprognos för när det kommer att beslutas i rådet. Parlamentet anser att den 
konsoliderade bolagsskattebasen av detta skäl inte kan anses vara ett verkligt eget medel 
för nästa programplaneringsperiod. Parlamentet uppmanar rådet att nå en 
överenskommelse i detta sammanhang, givet vikten av en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas för att hantera problemet med multinationella företags 
skatteundandragande.

53. Europaparlamentet välkomnar principen om att framtida intäkter från EU-politiken bör 
gå till EU-budgeten, eftersom de utgör en verklig inkomstkälla för EU.

54. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att 
garantera ett stärkande av de befintliga kontrollsystemen och förebyggande av
bedrägerier och oriktigheter som skadar EU:s ekonomiska intressen.

55. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att undanröja skillnaderna 
mellan tullkontrollerna inom EU, vilket utgör en stor risk för EU:s ekonomiska 
intressen, och uppmanar kommissionen att harmonisera tullhanteringen inom EU för att 
effektivt bekämpa varusmuggling och skattebedrägeri.
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