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4.7.2016 A8-0224/31 

Ändringsförslag  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet betonar att den nya 

kommissionen i svar på detta akuta 

problem 2014 föreslog en investeringsplan 

för Europa och inrättandet av Efsi, med 

målet att uppbåda 315 miljarder euro i nya 

investeringar i realekonomin. Parlamentet 

upprepar sitt fasta åtagande gentemot Efsi, 

som förväntas ge en stark och riktad skjuts 

åt ekonomiska sektorer som bidrar till 

tillväxt och sysselsättning. Ett antal projekt 

har redan godkänts och håller på att 

genomföras. Parlamentet noterar att 

unionens garanti till Efsi består av en 

garantifond på 8 miljarder euro som ingår i 

EU:s budget. 

15. Europaparlamentet betonar att den nya 

kommissionen i svar på detta akuta 

problem 2014 föreslog en investeringsplan 

för Europa och inrättandet av Efsi, med 

målet att uppbåda 315 miljarder euro i nya 

investeringar i realekonomin. Parlamentet 

upprepar sitt fasta åtagande gentemot Efsi, 

som förväntas ge en stark och riktad skjuts 

åt ekonomiska sektorer som bidrar till 

tillväxt och sysselsättning. Ett antal projekt 

har redan godkänts och håller på att 

genomföras. Parlamentet noterar att 

unionens garanti till Efsi består av en 

garantifond på 8 miljarder euro som ingår i 

EU:s budget. Parlamentet betonar dock att 

kommissionen med hjälp av progressiva 

investeringsprogram bör prioritera länder 

som erhåller finansiellt stöd och särskilt 

inrikta sig på regioner i ekonomisk kris 

och recession med höga arbetslöshets- 

och fattigdomsnivåer, i syfte att stimulera 

tillväxt och sysselsättning, stödja 

mikroföretag och små och medelstora 

företag och säkerställa en sund 

ekonomisk utveckling och social 

sammanhållning. 

Or. en 



 

AM\1100103SV.doc  PE585.330v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

4.7.2016 A8-0224/32 

Ändringsförslag  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, 

Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 19a. Europaparlamentet understryker att 

unionens investeringsprogrammen inte i 

någon väsentlig grad har bidragit till att 

säkerställa att de flesta små och 

medelstora företag i EU, särskilt de som 

bedriver verksamhet i länder som befinner 

sig i en djup och ihållande finanskris, har 

tillgång till finansiering. Parlamentet 

begär att man ytterligare överväger sätt 

att säkerställa ett mer adekvat bemötande 

av de många olika akuta behoven hos små 

och medelstora företag, särskilt sådana 

företag som riskerar nedläggning. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Ändringsförslag  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet betonar att 

ungdomsarbetslösheten fortfarande är 

mycket hög, och att den utgör ett av de 

mest akuta och allvarliga problemen inom 

EU för närvarande. Parlamentet 

understryker att 4,4 miljoner unga 

människor under 25 år var arbetslösa i 

unionen i februari 2016, och att detta i flera 

medlemsstater motsvarar över 40 %, och 

över 60 % i vissa regioner inom EU. 

Parlamentet understryker att 

sysselsättningsgraden i EU är betydligt 

lägre än Europa 2020-målet. Parlamentet 

framhåller att alltför många unga 

människor därför riskerar social 

utestängning, och att mer specifika 

åtgärder bör vidtas för att omfatta unga 

som varken arbetar eller studerar. Mängden 

av högutbildade och välskolade människor 

har stor betydelse för Europas 

konkurrenskraft, innovationskapacitet och 

produktivitet, och parlamentet understryker 

i detta sammanhang att man måste 

investera i utbildning, vidareutbildning, 

ungdom och kultur. Dessutom är EU:s 

ungdomsstrategi 2010–2018 viktig. 

20. Europaparlamentet betonar att 

ungdomsarbetslösheten fortfarande är 

mycket hög, och att den utgör ett av de 

mest akuta och allvarliga problemen inom 

EU för närvarande. Parlamentet 

understryker att 4,4 miljoner unga 

människor under 25 år var arbetslösa i 

unionen i februari 2016, och att detta i flera 

medlemsstater motsvarar över 40 %, och 

över 60 % i vissa regioner inom EU där 

insatserna bör intensifieras med hjälp av 

förbättrade projekt. Parlamentet 

understryker att sysselsättningsgraden i EU 

är betydligt lägre än Europa 2020-målet. 

Parlamentet framhåller att alltför många 

unga människor därför riskerar social 

utestängning, och att mer specifika 

åtgärder bör vidtas för att omfatta unga 

som varken arbetar eller studerar. Mängden 

av högutbildade och välskolade människor 

har stor betydelse för Europas 

konkurrenskraft, innovationskapacitet och 

produktivitet, och parlamentet understryker 

i detta sammanhang att man måste 

investera i utbildning, vidareutbildning, 

ungdom och kultur. Dessutom är EU:s 

ungdomsstrategi 2010–2018 viktig. 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Ändringsförslag  34 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet påminner om 

den rapport från revisionsrätten som 

visade misskötsel av de relevanta 

insatsgrupperna för ungdomars 

sysselsättning och en omdirigering av mer 

än 1,3 miljarder euro som en följd av 

begränsade förslag. Parlamentet 

uppmanar med kraft kommissionen att 

tillhandahålla tekniskt stöd för en mer 

effektiv användning av programmen för 

insatsgrupper för ungdomars 

sysselsättning och att avsätta större medel 

till de länder och områden som är värst 

drabbade av ojämlikhet och 

ungdomsarbetslöshet. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Ändringsförslag  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, 

Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet påminner om de 

senaste terroristattackerna i Frankrike och i 

Belgien och de höjda hotnivåerna i andra 

medlemsstater, vilket kräver fler 

samordnade och förstärkta åtgärder och 

medel på EU-nivå. Parlamentet betonar att 

unionen har ett lämpligt instrument i 

Fonden för inre säkerhet, och flera byråer 

som arbetar med frågan och som blir 

alltmer belastade. Parlamentet anser att det 

krävs fler europeiska åtgärder och därmed 

större finansiering på detta område för att 

man ska kunna bemöta dessa hot på ett 

adekvat sätt. Parlamentet betonar att ett 

ökat samarbete inom detta område kräver 

mer personal i relevanta byråer, vilket kan 

sätta ytterligare tryck på EU:s budget, och 

påminner om den begränsade 

personalökningen vid Europeiska 

centrumet mot terrorism inom Europol, 

som finansieras genom en omfördelning 

från Fonden för inre säkerhet. 

23. Europaparlamentet påminner om de 

senaste terroristattackerna i Frankrike och i 

Belgien och de höjda hotnivåerna i andra 

medlemsstater, vilket kräver fler 

samordnade och förstärkta åtgärder och 

medel på EU-nivå. Parlamentet betonar att 

unionen har ett lämpligt instrument i 

fonden för inre säkerhet samt flera byråer 

som arbetar med frågan. Parlamentet anser 

att det krävs fler europeiska åtgärder och 

därmed större finansiering på detta område 

för att man ska kunna bemöta dessa hot på 

ett adekvat sätt, främst genom att  vidta 

åtgärder för att stoppa alla ekonomiska 

och handelsmässiga förbindelser med 

sådana ekonomiska aktörer som handlar 

med det s.k. Daish, och genom att tillgripa 

sanktioner mot sådana företag eller stater 

som drar nytta av vapenförsäljning eller 

möjligheten att köpa olja och gas till låga 

priser. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Ändringsförslag  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 

Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  24a. Europaparlamentet anser att man 

behöver införa instrument för att reglera 

utbudet, eftersom det är det enda effektiva 

sättet att stabilisera priserna och 

jordbrukarnas inkomster. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Ändringsförslag  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet betonar att de låga 

taken för den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) fram till 2020 

innebär mycket mindre marginaler än i den 

förra fleråriga budgetramen, samtidigt som 

sektorns utmaningar är fler. Parlamentet 

påminner om att denna politik är 

avgörande för många jordbrukares 

inkomstsituation, särskilt i kristider, och 

framhåller den höga årliga 

utnyttjandegraden på nästan 100 %. 

Parlamentet påminner om de många kriser 

som har drabbat de europeiska 

jordbrukarna sedan inledningen av den 

aktuella fleråriga budgetramen, särskilt 

inom mejeri-, gris- och nötkötts- samt 

frukt- och grönsakssektorerna, och de 

långvariga negativa effekterna för de 

europeiska jordbrukarna av de förluster 

som orsakats av Rysslands embargo mot 

jordbruksprodukter. Parlamentet noterar att 

sockerkvoterna kommer att avskaffas 2017 

och att detta kan komma att påverka 

sockersektorn, och beaktar särskilt de 

yttersta randområdenas särskilda behov. 

Parlamentet belyser budgeteffekterna av de 

nödåtgärder som vidtagits för att lösa dessa 

kriser, vilka uppgår till 500 miljoner euro i 

25. Europaparlamentet betonar att de låga 

taken för den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) fram till 2020 

innebär mycket mindre marginaler än i den 

förra fleråriga budgetramen, samtidigt som 

sektorns utmaningar är fler. Parlamentet 

påminner om att denna politik är 

avgörande för många jordbrukares 

inkomstsituation, särskilt i kristider, och 

framhåller den höga årliga 

utnyttjandegraden på nästan 100 %. 

Parlamentet påminner om de många kriser 

som har drabbat de europeiska 

jordbrukarna sedan inledningen av den 

aktuella fleråriga budgetramen, särskilt 

inom mejeri-, gris- och nötkötts- samt 

frukt- och grönsakssektorerna, och de 

långvariga negativa effekterna för de 

europeiska jordbrukarna av de förluster 

som orsakats av Rysslands embargo mot 

jordbruksprodukter. Parlamentet noterar att 

sockerkvoterna kommer att avskaffas 2017 

och att detta kan komma att påverka 

sockersektorn, och beaktar särskilt de 

yttersta randområdenas särskilda behov. 

Parlamentet belyser budgeteffekterna av de 

nödåtgärder som vidtagits för att lösa dessa 

kriser, vilka uppgår till 500 miljoner euro i 
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2016 års budget och 300 miljoner euro för 

2015, som finansierades från marginalerna 

i rubrik 2. Parlamentet understryker att alla 

nedskärningar på detta område skulle 

äventyra EU:s territoriella 

sammanhållning, särskilt i 

landsbygdsområdena. Parlamentet är 

dessutom emot alla tendenser till 

åternationalisering av jordbrukspolitiken, 

eftersom detta skulle snedvrida 

marknaden och leda till otillbörlig 

konkurrens mellan jordbrukarna. 

2016 års budget och 300 miljoner euro för 

2015, som finansierades från marginalerna 

i rubrik 2. Parlamentet understryker att alla 

nedskärningar på detta område skulle 

äventyra EU:s territoriella 

sammanhållning, särskilt i 

landsbygdsområdena. Parlamentet 

insisterar på att det nuvarande beloppet i 

rubrik 2 i den nuvarande fleråriga 

budgetramen bör höjas, mot bakgrund av 

den nuvarande krisen. Parlamentet 

betonar behovet av att skydda varje 

medlemsstats rätt att säkerställa 

livsmedelssuveränitet. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Ändringsförslag  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, 

Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, 

Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet understryker 

behovet av att vända de senaste 

årtiondenas långsiktiga trend av 

sjunkande inkomster för jordbrukarna. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Ändringsförslag  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet är fast övertygat 

om att europeiska medborgare förväntar 

sig att EU ska spela en stark och förstärkt 

roll i fråga om miljöskyddet och skyddet 

av deras livskvalitet. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna och 

kommissionen att bana väg för 

inrättandet av en Europeisk domstol för 

miljörättigheter, och att lansera en ny 

fond för en europeisk ekologisk övergång. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Ändringsförslag  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet påminner om att 

sammanhållningspolitiken är EU:s 

viktigaste investeringspolitik, som syftar 

till att minska de ekonomiska, sociala och 

territoriella skillnaderna mellan EU:s alla 

regioner, och därmed förbättra 

livskvaliteten för EU:s invånare. 

Parlamentet lyfter fram dess viktiga roll i 

genomförandet av Europa 2020-strategin 

för smart och hållbar tillväxt för alla, 

särskilt genom en tydlig öronmärkning av 

resurser för de klimatrelaterade åtgärderna 

och de sociala målen, framför allt att 

bekämpa den ökande fattigdomen, 

inklusive barnfattigdom, ojämlikhet och 

social utestängning, och att stimulera 

sysselsättningen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att övervaka ett fullständigt 

genomförande av dessa mål. Parlamentet 

anser dessutom att strukturfonderna, utöver 

att respektera de redan tilldelade nationella 

anslagen, också kan ge ett viktigt bidrag till 

de nya utmaningarna, såsom 

konsekvenserna av flyktingkrisen. 

27. Europaparlamentet påminner om att 

sammanhållningspolitiken är EU:s 

viktigaste omfördelningspolitik, som syftar 

till att minska de ekonomiska, sociala och 

territoriella skillnaderna mellan EU:s alla 

regioner, och därmed förbättra 

livskvaliteten för EU:s invånare. 

Parlamentet lyfter fram dess viktiga roll i 

genomförandet av Europa 2020-strategin 

för smart och hållbar tillväxt för alla, 

särskilt genom en tydlig öronmärkning av 

resurser för de klimatrelaterade åtgärderna 

och de sociala målen, framför allt att 

bekämpa den ökande fattigdomen, 

inklusive barnfattigdom, ojämlikhet och 

social utestängning, och att stimulera 

sysselsättningen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att övervaka ett fullständigt 

genomförande av dessa mål. Parlamentet 

anser dessutom att strukturfonderna, utöver 

att respektera de redan tilldelade nationella 

anslagen, också kan ge ett viktigt bidrag till 

de nya utmaningarna, såsom 

konsekvenserna av flyktingkrisen. 

Or. en 

 

 


