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22.10.2015 A8-0298/28 

Ändringsförslag  28 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Luke Ming 

Flanagan, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet betonar behovet 

av att EU:s budget är inriktad på social 

och ekonomisk utveckling, främjande av 

offentliga investeringar, att välfärdsstaten 

stärks, social utveckling och social 

sammanhållning. 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Ändringsförslag  29 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet understryker att 

unionens budget 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, paketet om 

ekonomisk styrning och europluspakten, som 

grundar sig på och vidmakthåller allt fler 

åtstramningsåtgärder på både unions- 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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22.10.2015 A8-0298/30 

Ändringsförslag  30 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet betonar att EU:s 

åtstramningspolitik har pressat ned 

reallönerna i medlemsstaterna och att 

detta kommer att förlänga följderna av 

den ekonomiska och sociala krisen. 

Parlamentet understryker att unionens 

budget bör användas för att stödja 

insatser i syfte att öka reallönerna och 

bekämpa social dumpning i 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/31 

Ändringsförslag  31 

Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine 

Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att unionen 

för närvarande står inför ett antal allvarliga 

nödsituationer, särskilt den aldrig tidigare 

skådade migrations- och flyktingkrisen. 

Parlamentet är övertygat om att de 

nödvändiga ekonomiska resurserna måste 

anslås i unionens budget för att hantera de 

politiska utmaningarna och göra det 

möjligt för unionen att med största möjliga 

skyndsamhet och högsta prioritet uppnå 

resultat och effektivt ta itu med dessa 

kriser. Parlamentet inser att migrations- 

och flyktingkrisen inte kan lösas enbart 

med hjälp av ekonomiska resurser och att 

det krävs en övergripande strategi för att 

hantera såväl krisens interna som externa 

dimension. Parlamentet anser att 

exceptionella tider kräver exceptionella 

åtgärder och att det krävs ett kraftfullt 

politiskt åtagande för att säkerställa nya 

anslag för detta ändamål.  

2. Europaparlamentet betonar att unionen 

för närvarande står inför ett antal allvarliga 

nödsituationer, särskilt den aldrig tidigare 

skådade migrations- och flyktingkrisen. 

Parlamentet är övertygat om att de 

nödvändiga ekonomiska resurserna måste 

anslås i unionens budget för att hantera de 

politiska utmaningarna och göra det 

möjligt för unionen att med största möjliga 

skyndsamhet och högsta prioritet uppnå 

resultat och effektivt ta itu med dessa 

kriser. Parlamentet inser att migrations- 

och flyktingkrisen inte kan lösas enbart 

med hjälp av ekonomiska resurser och att 

det krävs en övergripande strategi för att 

hantera såväl krisens interna som externa 

dimension, vilket inbegriper politik för 

social delaktighet och sysselsättning inom 

våra gränser, och främjandet av en 

solidaritetspolitik med våra grannländer 

samt upphörandet av eventuella 

aggressiva åtgärder som vidtagits tidigare. 

Parlamentet noterar att unionen måste 

engagera sig i utvecklingen av frihet och 

demokrati i de länder som omger oss för 

att komma till rätta med de verkliga 

orsakerna till den påtvingade migration 

som innebär att befolkningar flyr från 
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krig, torka och svält. Parlamentet anser att 

exceptionella tider kräver exceptionella 

åtgärder och att det krävs ett kraftfullt 

politiskt åtagande för att säkerställa nya 

anslag för detta ändamål.  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/32 

Ändringsförslag  32 

Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet betonar att 

unionens ekonomiska politik styrs av 

åtstramningar och avreglering av 

marknaderna, vilket driver medborgarna i 

fattigdom och social otrygghet och leder 

välfärdsstaten in i en djup kris. 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/33 

Ändringsförslag  33 

Miguel Urbán Crespo, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet efterlyser en 

utvärdering av Efsi, särskilt dess inverkan 

på skapandet av permanenta 

arbetstillfällen av god kvalitet, 

etableringen och genomförandet av små 

och medelstora företag samt ekonomisk 

tillväxt på lokal, regional och nationell 

nivå. Parlamentet understryker att Efsi 

har misslyckats med att främja en verklig 

investeringspolitik för att övervinna 

arbetslösheten, särskilt i de fattigaste 

regionerna och i perifera medlemsstater. 

Parlamentet motsätter sig den nuvarande 

fleråriga budgetramen och understryker 

att nya särskilda åtgärder snarast måste 

genomföras som är inriktade på att ge 

stöd till dem som har det sämst ställt och 

på tillväxt och utveckling av de fattigaste 

regioner, som har drabbats extra hårt av 

åtstramningspolitiken.  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Ändringsförslag  34 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Lola 

Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet konstaterar att 

mycket större ansträngningar måste göras 

för att ta itu med bristerna i unionens 

ekonomi, särskilt när det gäller att 

säkerställa tillräcklig finansiering för 

mikroföretagen, de små och medelstora 

företagen samt de sociala företagen, trots 

den statliga kapitaliseringen av flera 

kreditinstitut redan från början av den 

ekonomiska krisen. Parlamentet noterar 

att offentligt ägda banker, särskilt 

innovativa sådana, nu kan spela en 

avgörande roll i medlemsstaternas 

ekonomiska återhämtning, särskilt 

eftersom sådana strukturer fokuserar på 

den regionala ekonomin, på samarbete 

mellan de olika bankfilialerna och på 

hållbar och lokal utlåning till 

mikroföretag, små och medelstora företag 

samt sociala företag. Parlamentet anser 

att sådana strukturer, på grund av sin 

särskilda organisation, sina mål och 

närheten till dem som potentiellt kan dra 

nytta av dem, särskilt små och medelstora 

företag, som kan förstärkas ytterligare 

inom ramen för Efsi, nu kan erbjuda 

ytterligare stabilitet och främja regional 

utveckling i ekonomier som håller på att 
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återhämta sig och bör ges ytterligare stöd.  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/35 

Ändringsförslag  35 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9b. Europaparlamentet insisterar på 

behovet att förbättra den aktiva 

förvaltningen av betalningarna från 

kommissionens sida samtidigt som 

ansökningsomgångarna behöver skyndas 

på och den tillgängliga 

förhandsfinansieringen i synnerhet 

behöver ökas. Parlamentet noterar att 

uppskjutandet av sådana åtgärder 

kommer att förvärra skillnaderna och 

äventyra målen att säkra en smart, 

hållbar och inkluderande tillväxt, 

skapandet av kvalitetsjobb och den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen. Parlamentet 

påminner i detta sammanhang om 

slutsatserna i den sjätte 

sammanhållningsrapporten, särskilt att de 

regionala skillnaderna i unionen ökade 

dramatiskt under perioden 2008–2011, 

och insisterar på att 

sammanhållningspolitiken måste utökas 

avsevärt. 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/36 

Ändringsförslag  36 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine 

Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet understryker att för 

att gå konsekvent tillväga måste flera av de 

nedskärningar som rådet gjort med 

motiveringen att förmågan att utnyttja 

anslagen varit låg för många program 

under rubrik 1a i juni 2015 nu upphävas, 

eftersom genomförandet av dessa program 

ökat kraftigt i september 2015. Parlamentet 

noterar att detta är en allmän trend som är i 

linje med dessa programs livscykler. 

Parlamentet beslutar därför att återinföra 

nivån i budgetförslaget för de budgetposter 

där rådet gjort nedskärningar i både 

åtaganden och betalningar. 

15. Europaparlamentet understryker att för 

att gå konsekvent tillväga måste flera av de 

nedskärningar som rådet gjort med 

motiveringen att förmågan att utnyttja 

anslagen varit låg för många program 

under rubrik 1a i juni 2015 nu upphävas, 

eftersom genomförandet av dessa program 

ökat kraftigt i september 2015, särskilt 

program som stöder utbildning, 

forskning, vidareutbildning och kultur 

och särskilt de program som är avsedda 

för unga. Parlamentet noterar att detta är 

en allmän trend som är i linje med dessa 

programs livscykler. Parlamentet beslutar 

därför att återinföra nivån i budgetförslaget 

för de budgetposter där rådet gjort 

nedskärningar i både åtaganden och 

betalningar. 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/37 

Ändringsförslag  37 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Barbara 

Spinelli, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet fördömer med 

kraft finansieringen genom 

Horisont 2020 av israeliska företag som 

aktivt deltar i Israels överträdelser av 

folkrätten och mänskliga rättigheter på de 

palestinska territorierna. Parlamentet 

anser att inget företag som utför 

forskning för den israeliska militären bör 

få medel så länge som Israel inte 

uppfyller internationella 

människorättsnormer. 

Or. en 

 

 


