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8.3.2018 A8-0048/13 

Ändringsförslag  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att ett 

starkare och mer ambitiöst Europa endast 

kan uppnås om det ges ökade finansiella 

resurser. Parlamentet kräver, mot 

bakgrund av ovannämnda utmaningar 

och prioriteringar och med hänsyn till 

Förenade kungarikets utträde ur unionen, 

en betydande ökning av unionens budget. 

Parlamentet uppskattar budgetramens 

nödvändiga utgiftstak till 1,3 % av BNI i 

EU-27, vid sidan av de olika instrument 

som ska räknas utöver taken. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Ändringsförslag  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet är övertygat 

om att införandet av nya verkligt egna 

EU-medel är det enda alternativet för att 

på ett lämpligt sätt kunna finansiera nästa 

fleråriga budgetram, såvida inte rådet 

beslutar att avsevärt öka de nationella 

bidragen till EU:s budget. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Ändringsförslag  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet kräver särskilt 

en betydande ökning av anslagen till 

flexibilitetsmekanismen på minst två 

miljarder EUR. Parlamentet påminner om 

att flexibilitetsmekanismen inte är 

kopplad till ett särskilt politikområde och 

att den därmed kan användas för alla 

syften som anses nödvändiga. 

Parlamentet anser därför att detta 

instrument kan användas till att täcka 

eventuella nya finansiella behov som 

uppstår under den fleråriga 

budgetramens löptid. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Ändringsförslag  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet framhåller 

hur viktig reserven för katastrofbistånd är 

för att snabbt kunna ge särskilt stöd till 

tredjeländer vid oförutsedda händelser, 

och betonar dess särskilda betydelse i den 

rådande situationen. Parlamentet begär 

att dess anslag ökas betydligt upp till ett 

årligt anslag på en miljard EUR. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Ändringsförslag  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet anser att 

användningen av EGF, som säkrar 

solidaritet inom EU och stöder 

arbetstagare som förlorat sina jobb till 

följd av genomgripande 

strukturförändringar inom världshandeln 

på grund av globaliseringen eller till följd 

av den globala finansiella och 

ekonomiska krisen, inte har nått sin fulla 

potential och skulle kunna förbättras 

ytterligare och integreras i en långsiktig 

strategi, för att man effektivt ska kunna 

nå ut till uppsagda arbetstagare och 

återintegrera dem på arbetsmarknaden i 

samtliga medlemsstater. Parlamentet 

anser att den kommande översynen av 

fonden bör undersöka dess 

tillämpningsområde och förbättra 

samordningen med andra instrument. En 

reviderad EGF bör förfoga över minst 

samma årliga anslag inom ramen för den 

nya fleråriga budgetramen. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Ändringsförslag  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet föreslår 

inrättandet av en särskild reserv för den 

fleråriga budgetramens särskilda 

instrument baserad på de outnyttjade 

anslag som förfaller inom varje 

instrument. Parlamentet anser att denna 

reserv inte bör vara tidsmässigt 

begränsad. Parlamentet begär att denna 

reserv utnyttjas till förmån för särskilda 

instrument inom den fleråriga 

budgetramen som tas i anspråk för att 

finansiera behov utöver sin finansiella 

kapacitet, efter ett beslut av 

budgetmyndigheten. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Ändringsförslag  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är 

lämplig för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga, tekniska 

och industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål och målen 

för hållbar utveckling. Parlamentet 

uppmanar särskilt till ansträngningar för 

att stimulera banbrytande innovationer 

som skapar marknader, särskilt för små 

och medelstora företag. 

76. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig minskning av den totala 

budgeten för det nionde ramprogrammet i 

nästa fleråriga budgetram. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Ändringsförslag  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 81 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

81. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Europeiska fonden 

för strategiska investeringar (Efsi), som 

siktar på att få fram 500 miljarder EUR i 

nya investeringar i realekonomin inom 

den nuvarande fleråriga budgetramen. 

Efsi har redan åstadkommit ett starkt och 

specifikt uppsving för ekonomiska 

sektorer som skapar hållbar tillväxt och 

sysselsättning.  Parlamentet understryker 

Efsis positiva effekt för tillhandahållande 

av finansiering till små och medelstora 

företag i hela unionen. Parlamentet 

välkomnar därför kommissionens avsikt 

att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 

en förlängning och förbättring av detta 

investeringsprogram med en öronmärkt 

budget som inte bör finansieras på 

bekostnad av befintliga åtgärder och 

program i den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. Parlamentet förväntar sig 

att det nya förslaget effektivt kommer att 

ta itu med eventuella brister i 

genomförandet av Efsi och bland annat 

öka fondens geografiska täckning, så att 

dess fördelar blir uppenbara i hela 

utgår 
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Or. en 


