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6.3.2015 A8-0027/7 

Ändringsförslag  7 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 
Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Skäl Aa (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Aa. Under en tid av djup ekonomisk kris 

och ökade motsättningar i EU är det 

nödvändigt att öka gemenskapsbudgeten 

för att garantera en tillfredsställande 

resursnivå i nästa års budget med särskild 

tonvikt på de program och projekt som 

syftar till att öka tillväxten och ge 

anständig sysselsättning, utrota 

fattigdomen och investera i smart och 

hållbar grön utveckling. Bidragen till 

denna ökning bör komma från ökade 

inbetalningar från de medlemsstater som 

har högst BNI och högst inkomst per 

capita, vilket innebär att de nuvarande 

partiska och orättvisa 

fördelningsnycklarna för bidragen läggs 

om. Parlamentet upprepar att det är 

oerhört viktigt med ökat stöd till 

medlemsstaterna, framför allt till dem 

som redan upplever en ekonomisk 

recession, så att de kan investera i 

infrastruktur, sociala tjänster, forskning, 

innovation och utveckling. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Ändringsförslag  8 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 
Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 
Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet anser att det 

behövs en omfattande offentlig 

investeringsplan, och det krävs en radikal 

omläggning av den nuvarande EU-

politiken om problemen med hållbar 

ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, 

fattigdom, social utestängning och 

inkomstskillnader ska kunna lösas på ett 

tillfredsställande sätt. Det krävs en ny 

strategi för att staka ut en ny väg för 

Europa, en väg med full sysselsättning, 

rimliga arbetsvillkor, löner som man kan 

försörja sig på, social och ekonomisk 

sammanhållning och socialt skydd för 

alla, och som garanterar högsta 

levnadsstandard – en väg som respekterar 

utvecklingsbehoven i alla medlemsstater, 

särskilt de minst utvecklade, och som 

främjar verklig konvergens och 

därigenom bidrar till att minska 

utvecklingsklyftan mellan 

medlemsstaterna och de rådande 

ekonomiska, sociala och regionala 

skillnaderna. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Ändringsförslag  9 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 1b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentet fördömer 

kraftfullt budgetnedskärningarna för 

vetenskap och innovation, särskilt 2,7 

miljarder EUR från Horisont 2020-

programmet. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Ändringsförslag  10 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 1c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1c. Europaparlamentet understryker att 

arbetslösheten är den viktigaste frågan för 

EU. För att få fart på medlemsstaternas 

ekonomier och skapa nya arbetstillfällen 

måste EU:s åtstramningspolitik avvecklas 

så att medlemsstaterna ska kunna 

tillämpa de politiska alternativ som bäst 

passar deras särskilda situation. 

Skapandet av anständiga arbetstillfällen 

och hållbar ekonomisk tillväxt bör vara 

huvudprioriteringen för EU:s budget. 

Or. en 



 

AM\1053199SV.doc  PE552.211v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2015 A8-0027/11 

Ändringsförslag  11 
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet anser att den 

självklara följden av en mindre EU-

budget bör vara mindre EU snarare än 

mer union för mindre pengar. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Ändringsförslag  12 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna utgör den största 

investeringsutgiftsposten i EU-budgeten 

och att de bidrar även till att skapa 

sysselsättning, stimulera tillväxt och 

konkurrenskraft samt innovation. EU:s 

sammanhållningspolitik har i hög grad har 
bidragit till offentliga investeringar på 

centrala ekonomiska områden och lett till 

konkreta resultat som kan hjälpa 

medlemsstater och regioner att komma ur 

den nuvarande krisen och nå Europa 

2020-målen. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att göra allt för 

att snabbt anta återstående operativa 

program under kommande månader, så att 

de kan börja genomföras under 2016. 

3. Europaparlamentet betonar att de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna utgör den största 

utgiftsposten i EU-budgeten och att de 

bidrar även till att skapa sysselsättning, 

stimulera tillväxt, öka sammanhållningen 

och integrationen samt främja innovation. 

EU:s sammanhållningspolitik har i hög 

grad bidragit till offentliga investeringar på 

centrala ekonomiska områden och lett till 

konkreta resultat som kan hjälpa 

medlemsstaterna och regionerna att komma 

ur den nuvarande krisen, ökat anslagen till 

Sammanhållningsfonden och 

strukturfonderna, i första hand 

Europeiska socialfonden och program 

som Progress, och därvid särskilt 

uppmärksammat anställning med 

rättigheter, lika rättigheter och 

möjligheter samt kampen för att utrota 

fattigdomen. Medlemsstaterna måste få 

verktyg för att hjälpa medborgarna hitta 

en väg ut ur krisen. Man måste särskilt 

investera i områden såsom utbildning och 

rörlighet, forskning och innovation, 

mikroföretag samt små och medelstora 

företag i syfte att främja skapandet av 

arbetstillfällen, särskilt arbetstillfällen för 
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unga. Kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att göra allt för att snabbt anta 

återstående operativa program under 

kommande månader, så att de kan börja 

genomföras under 2016. 

 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Ändringsförslag  13 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 3a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet påminner om att 

välfärdstjänster och sociala förmåner är 

satta under press i samtliga 

medlemsstater. Politiska beslut på EU-

nivå bör inte ha några negativa effekter 

för tillgängligheten eller kvaliteten på 

välfärdstjänster och sociala förmåner i 

medlemsstaterna eller för 

medlemsstaternas kapacitet att finansiera 

dessa. Kommissionen uppmanas därför 

att lägga fram ett budgetförslag som 

stärker medlemsstaternas kapacitet att 

värna om sina välfärdssystem. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Ändringsförslag  14 
Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 3b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3b. Europaparlamentet påminner om att 

de regionala fonderna, strukturfonderna 

och Sammanhållningsfonden finns till för 

att minska klyftan mellan EU-regionernas 

olika nivåer av ekonomisk utveckling. 

Parlamentet noterar med oro att en stor 

del av dessa fonder betalas ut till de rikare 

medlemsstaterna. Denna användning av 

fonderna är ineffektiv och fonderna bör 

reserveras för de medlemsstater som 

verkligen behöver dem. 

Or. en 



 

AM\1053199SV.doc  PE552.211v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2015 A8-0027/15 

Ändringsförslag  15 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 
Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet understryker att 

gränsöverskridande rörlighet är viktigt, 

eftersom Europa därmed kan dra fördel av 

en rad olika färdigheter samtidigt som 

utbildnings- och jobbmöjligheterna för alla 

generationer utökas. Emblematiska och 

framgångsrika rörlighetsprogram såsom 

Erasmus+ är till gagn både för enskilda och 

för ekonomin och bör därför användas 

fullt ut. De sociala aspekterna av 

rörligheten måste alltid beaktas och 

rörligheten är endast ett av de tänkbara 

verktygen för att bekämpa arbetslösheten 

och bör inte vara den sista utvägen. 

5. Europaparlamentet understryker att 

gränsöverskridande rörlighet inte är någon 

patentlösning på problemet med den höga 

arbetslösheten och insisterar på att EU:s 

budget ska stödja medlemsstaternas 

initiativ för att öka sysselsättningen, 

framför allt genom att stimulera till 

investeringar och främja 

sysselsättningsskapande i regioner med 

hög arbetslöshet. Parlamentet framhåller 

betydelsen av livslångt lärande och 

utbildning eftersom Europa därmed kan 

dra fördel av en rad olika färdigheter 

samtidigt som utbildnings- och 

jobbmöjligheterna för alla generationer 

utökas. Framgångsrika program såsom 

Erasmus+ är till gagn både för enskilda och 

för ekonomin och bör därför utnyttjas fullt 

ut.  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Ändringsförslag  16 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 
Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet betonar att EU:s 

åtstramningspolitik har pressat ner 

reallönerna i medlemsstaterna och att 

detta kommer att förlänga den 

ekonomiska och sociala krisen. EU:s 

budget bör användas för att stödja 

insatser i syfte att öka reallönerna och 

bekämpa social dumpning i 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Ändringsförslag  17 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 
Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 6a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Parlamentet anser det djupt 

odemokratiskt om kommissionen får allt 

större kontrollbefogenheter över de 

nationella budgetarna. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/18 

Ändringsförslag  18 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 
Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 6b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6b. Europaparlamentet anser att ett bättre 

genomförande av EU:s budget skulle 

frigöra betydande resurser. 

Revisionsrätten påpekar särskilt att 

medlemsstaternas system för 

revisionskontroll endast fungerar delvis. 

Bristen på effektiva och ändamålsenliga 

kontrollsystem på medlemsstatsnivå har 

en negativ effekt för EU:s budget. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Ändringsförslag  19 
Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 
Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet välkomnar, som ett 

första steg, det investeringspaket som 

kommissionen lagt fram, som skapar 

möjlighet att utnyttja 315 miljarder EUR 

för investeringar i infrastruktur, 

utbildning och forskning, samt små och 

medelstora företag och midcapföretag, för 

att kompensera för underskottet i 

offentliga och privata investeringar till 

följd av den ekonomiska krisen. EU-

budgeten förväntas utgöra grundpelaren i 

investeringspaketet genom att ställa till 

förfogande den garantifond på 8 

miljarder EUR som krävs för åtaganden 

och betalningar för avsättningar till 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi). Bidraget från EU:s 

budget bör göra det möjligt att i större 

utsträckning uppnå målen genom en 

kraftigare hävstångseffekt. Parlamentet 

bekräftar sin vilja att ytterst noggrant 

undersöka hur EU:s och EIB:s 

finansiella åtaganden när det gäller 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar återspeglas i budgeten. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Ändringsförslag  20 
Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet välkomnar, som ett 

första steg, det investeringspaket som 

kommissionen lagt fram, som skapar 

möjlighet att utnyttja 315 miljarder EUR 

för investeringar i infrastruktur, 

utbildning och forskning, samt små och 

medelstora företag och midcapföretag, för 

att kompensera för underskottet i 

offentliga och privata investeringar till 

följd av den ekonomiska krisen. EU-

budgeten förväntas utgöra grundpelaren i 

investeringspaketet genom att ställa till 

förfogande den garantifond på 8 miljarder 

EUR som krävs för åtaganden och 

betalningar för avsättningar till Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi). 

Bidraget från EU:s budget bör göra det 

möjligt att i större utsträckning uppnå 

målen genom en kraftigare 

hävstångseffekt. Parlamentet bekräftar 

sin vilja att ytterst noggrant undersöka 

hur EU:s och EIB:s finansiella 

åtaganden när det gäller Europeiska 

fonden för strategiska investeringar 

återspeglas i budgeten. 

8. Europaparlamentet noterar att det 

investeringspaket som kommissionen lagt 

fram är ett första steg i erkännandet av 

bristen på investeringar i EU som ett 

problem. Parlamentet beklagar att det 

faktiska beloppet av offentliga medel, till 

största delen i form av offentliga 

garantier, är för lågt för att faktiskt 

stimulera den europeiska ekonomin och 

få bukt med underskottet i offentliga och 

privata investeringar till följd av 

åtstramningspolitiken efter finanskrisen. 

Det uppställda målet på sammanlagt 315 

miljarder EUR i investeringar under tre 

år utgör en stimulans på mindre än 1 

procent av EU:s årliga BNP. EU:s 

budgetgaranti utgör mindre än 1 procent 

av EU:s budget under de följande fem 

åren, medan EU-budgeten i sig utgör 

mindre än 1 procent av EU:s BNP. EU-

budgeten förväntas utgöra grundpelaren i 

investeringspaketet genom att ställa till 

förfogande den garantifond på 8 miljarder 

EUR som krävs för åtaganden och 

betalningar för avsättningar till Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi). 

Kommissionen och rådet uppmanas att 

säkerställa alternativa källor för dessa 

åtaganden utan att förbruka tillgängliga 
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resurser för Horisont 2020 och Fonden 

för ett sammanlänkat Europa, särskilt 

Marie Curie-åtgärder, Europeiska 

institutet för innovation och teknik, JRP 

och Kiks. 

Or. en 



 

AM\1053199SV.doc  PE552.211v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2015 A8-0027/21 

Ändringsförslag  21 
Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 
Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 8a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet betonar behovet 

av en enhetlig europeisk 

investeringsstrategi i form av ett EU-

program för investeringar i hållbar 

utveckling och sysselsättning till ett värde 

av minst 2 procent av EU:s årliga BNP 

under tio år, som bör komplettera 

medlemsstaternas motsvarande offentliga 

investeringsinsatser. Ett sådant 

investeringsprogram skulle delvis 

finansiera sig självt genom högre BNP-

tillväxt och ökade skatteintäkter.  

Kommissionen och rådet uppmanas att 

inkludera de finansiella medel som 

ytterligare behövs i sitt förslag till 

budgeten för 2016.  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Ändringsförslag  22 
Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 
Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet framhåller att det 

föreslagna investeringspaketet är ett 

tillägg till och kompletterar EU-budgeten 

och att de har ett gemensamt syfte att få 

igång ekonomin och främja 

sysselsättningsskapande. EU-budgeten är i 

sig själv ett stort investeringsverktyg med 

en tydlig roll och uppgift, som har 

åstadkommit påtagliga resultat med ett 

tydligt europeiskt mervärde. Man måste 

göra allt man kan för att skapa 

samverkansvinster inte bara mellan 

investeringspaketet och EU-budgeten utan 

också med nationella budgetar, för att 

överbrygga investeringsunderskott, 

säkerställa konvergens och stabilitet och 

maximera effekten av offentliga utgifter på 

den reala ekonomin. Det är också viktigt 

att avlägsna befintliga hinder för 

investeringar, framför allt vad gäller 

regelverkets tydlighet och förutsägbarhet. 

9. Europaparlamentet beklagar djupt att 

Efsi inte utgör en verklig offentlig 

investeringsplan för Europa. Det behövs 

ett EU-program för investeringar i hållbar 

utveckling och sysselsättning som 

garanterar skapandet av nya 

arbetstillfällen och säkerställer 

övergången till en hållbar ekonomi.  Små 

och medelstora företag, mikroföretag och 

sociala företag bör få tillfredsställande 

stöd. Medlemsstaterna och kommissionen 

uppmanas att öka utnyttandet av EIB-

obligationer och befintliga instrument 

såsom Europeiska investeringsfonden till 

stöd för en offentligt ledd strategi för 

återhämtning. EU-budgeten är i sig själv 

ett stort investeringsverktyg med en 

särskild roll och uppgift, som har 

åstadkommit påtagliga resultat med ett 

tydligt europeiskt mervärde. Man måste 

göra allt man kan för att säkerställa en 

demokratisk kontroll över och 

ansvarsutkrävande för EU:s 

investeringspolitik, skapa 

samverkansvinster inte bara mellan ett 

sådant investeringspaket och EU-budgeten 

utan också med nationella budgetar, för att 
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överbrygga investeringsunderskott, 

säkerställa konvergens och stabilitet i EU 
och maximera effekten av offentliga 

utgifter på den reala ekonomin genom att 

prioritera investeringar för att minska 

klyftan mellan regionernas och 

medlemsstaternas olika nivåer av 

ekonomisk utveckling. Det är också viktigt 

att avlägsna befintliga hinder för 

investeringar, framför allt vad gäller 

regelverkets tydlighet och förutsägbarhet. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Ändringsförslag  23 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 
Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet anser att man i 

budgeten måste gå över från militära och 

säkerhetsmässiga utgifter till en civil- och 

utvecklingsinriktad utrikespolitik, för att 

minska de militära utgifterna på lång sikt. 

Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att 

medel under rubrik 4 måste anslås till en 

fredlig och civilt präglad utrikespolitik, 

för att garantera att Europeiska unionen 

blir en global ickevåldsaktör. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att prioritera 

unionens roll som medlare som 

eftersträvar enbart civila och fredliga 

lösningar på konflikter, samtidigt som 

man ser till att unionen håller fast vid 

sina åtaganden om utrotning av 

fattigdomen, hållbar utveckling, 

millennieutvecklingsmålen, 

vapenkontroll, icke-spridningssystemet 

och kärnvapennedrustning. 

Or. en 



 

AM\1053199SV.doc  PE552.211v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2015 A8-0027/24 

Ändringsförslag  24 
Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 10b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10b. Europaparlamentet avvisar all 

användning av gemenskapsbudgeten för 

att finansiera ett militaristiskt och 

nyliberalt EU. Det behövs ett alternativt 

program som främjar hållbar utveckling 

och en stärkt miljövänlig intern 

efterfrågan baserad på progressiva löner, 

full sysselsättning med rättigheter, social 

välfärd, utrotning av fattigdom och social 

utestängning samt förbättrad social och 

ekonomisk sammanhållning. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Ändringsförslag  25 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet noterar med oro att 

trots att Europa är en av de säkraste 

platserna i världen står européerna inför 

nya typer av hot mot sin interna säkerhet, 

vilket kräver närmare polissamarbete och 

rättsligt samarbete och samordning samt 

åtgärder för bättre integration och ökad 

social sammanhållning. Samtidigt verkar 

Europa för stabilitet och fred i 

konfliktområden. Gemensamma insatser 

för att hantera migrationsflöden handlar 

om både inre och yttre solidaritet. EU bör 

få större resurser och en kultur bör 

utvecklas där bördor fördelas rättvist 

mellan dess medlemmar när det gäller 

hantering av asyl och migration, för att 

skapa säkra och trygga yttre gränser med 

full respekt för EU:s grundläggande 

värden, särskilt i samband med de 

åtgärder som vidtas i Medelhavet och vid 

EU:s sydöstra gräns. Kommissionen 

uppmanas att lägga fram riktade 

förstärkningar av relevanta program och 

instrument och därmed visa på EU:s 

åtagande att ta itu med dessa frågor. 

11. Europaparlamentet noterar med oro att 

trots att Europa är en av de säkraste 

platserna i världen står européerna inför 

nya typer av hot mot sin interna säkerhet, 

vilket kräver en ändring av de nuvarande 

strategierna i form av åtgärder för bättre 

integration och ökad social 

sammanhållning och närmare rättligt 

samarbete och samordning och samtidigt 

främjande av stabilitet och fred i 

konfliktområden. Den nuvarande 

tendensen att militarisera 

gränskontrollerna är ineffektiv och 

kostsam, samt strider mot de 

grundläggande rättigheterna, inbegripet 

rätten att söka asyl. Kommissionen 

uppmanas att lägga fram riktade 

förstärkningar av relevanta program och 

instrument och därmed visa på EU:s 

åtagande att ta itu med dessa utmaningar. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Ändringsförslag  26 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 15a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  15a. Europaparlamentet understryker att 

gemenskapsbudgeten bör användas till att 

prioritera åtgärder för verklig konvergens 

baserad på sociala framsteg, bevarandet 

och främjandet av varje lands 

möjligheter, skapande av arbetstillfällen, 

en hållbar användning av naturresurser 

samt miljöskydd, i syfte att nå en verklig 

ekonomisk och social sammanhållning. 

Parlamentet avvisar fördraget om 

stabilitet, ekonomisk styrning och 

europluspakten, som grundar sig på och 

vidmakthåller allt fler 

åtstramningsåtgärder på både EU- och 

medlemsstatsnivå, något som kommer att 

förvärra den aktuella ekonomiska och 

sociala krisen, i synnerhet i de länder som 

befinner sig i en svårare ekonomisk och 

social situation. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Ändringsförslag  27 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 
Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 
Marisa Matias  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 16a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet anser att 

EU:s nuvarande politik måste upphöra 

om problemen rörande hållbar ekonomisk 

tillväxt, arbetslöshet, fattigdom, social 

utestängning och såväl inkomst- som 

samhällsklyftor verkligen ska kunna 

åtgärdas. Det krävs en ny strategi för att 

staka ut en ny väg för Europa, en väg med 

full sysselsättning, rimliga arbetsvillkor, 

löner som man kan försörja sig på, social 

och ekonomisk sammanhållning och 

socialt skydd för alla, och som garanterar 

högsta levnadsstandard – en väg som 

respekterar utvecklingsbehoven i alla 

medlemsstater, särskilt de minst 

utvecklade, och som främjar verklig 

konvergens och därigenom bidrar till att 

minska utvecklingsklyftan mellan 

medlemsstaterna och de rådande 

ekonomiska, sociala och regionala 

skillnaderna. 

Or. en 



 

AM\1053199SV.doc  PE552.211v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2015 A8-0027/28 

Ändringsförslag  28 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 16b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16b. Europaparlamentet förespråkar att 

det inrättas ett stödprogram för länder 

vars medlemskap i euroområdet har visat 

sig ohållbart. Programmet ska på lämpligt 

sätt ersätta de skador som uppstår till följd 

av ett framförhandlat utträde ur 

euroområdet. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Ändringsförslag  29 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 
Bermejo  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 16c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16c. Europaparlamentet efterlyser 

åtgärdsplaner till stöd för ekonomierna i 

de länder där trojkan har ingripit, som 

ska tillhandahålla finansiella resurser 

och ge nödvändiga undantag för en 

välfungerande inre marknad och 

gemensam politik. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Ändringsförslag  30 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Luke Ming Flanagan  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 16d (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16d. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att verkligen prioritera 

fattigdomsbekämpning genom att föreslå 

särskilda åtgärder för att minska 

fattigdomen och olika sätt på vilka EU:s 

budget skulle kunna komplettera åtgärder 

på medlemsstatsnivå, utöver de miljoner 

EUR som anslagits till offentliggörandet 

av politiken. 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Ändringsförslag  31 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 
Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III 

2015/2008(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 17a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet kräver att den 

nuvarande Europa 2020-strategin ersätts 

med en strategi för solidaritet och hållbar 

utveckling som bygger på en ny 

uppsättning ekonomiska, sociala och 

miljömässiga strategier som uppmuntrar 

till investeringar  

 i) i alla aspekter avseende arbetets kvalitet 

(löner, anställningstrygghet, 

arbetsförhållanden och utbildning) och i 

en förbättring av kvalifikationerna, för att 

få en välutbildad och yrkeskunnig 

arbetskraft, 

 ii) i grundläggande infrastruktur och 

infrastruktur som främjar näringslivet, 

 iii) i offentliga tjänster, för att förbättra 

deras kvalitet, 

 iv) i en stark sammanhållningspolitik, för 

att främja social och ekonomisk 

sammanhållning, 

 v) i skyddet av miljön och 

naturresurserna, 

 vi) i förbättringen av normer för arbete, 

samt sociala, miljömässiga och 

säkerhetsrelaterade normer, för att få till 
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stånd en harmonisering och uppnå högsta 

möjliga standard, 

 vii) i den sociala ekonomin, 

 viii) i socialskydd, för att utrota 

fattigdomen och bekämpa den sociala 

utestängningen, 

 ix) i (offentlig) forskning och innovation, 

för att garantera att alla får ta del av 

nyttan, 

 x) i främjandet av kultur och 

medborgardelaktighet, 

 xi) i den gradvisa dematerialiseringen av 

ekonomin. 

Or. en 

 

 


