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8.3.2018 A8-0048/21 

Ändringsförslag  21 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. I enlighet med artikel 8 i EUF-

fördraget ska EU främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män och säkerställa 

jämställdhetsintegrering i all sin 

verksamhet som en grundläggande 

princip. En interinstitutionell förklaring 

om jämställdhetsintegrering har bifogats 

den fleråriga budgetramen.  

Or. en 



 

AM\1147944SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2018 A8-0048/22 

Ändringsförslag  22 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar 

diskussionen om nästa fleråriga budgetram 

som ett tillfälle att lägga grunden för ett 

starkare och mera hållbart Europa genom 

ett av dess mest konkreta instrument, det 

vill säga unionens budget. Parlamentet 

anser att nästa fleråriga budgetram bör ingå 

i en bredare strategi och vision för Europas 

framtid. Parlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram måste innebära att 

EU:s politiska projekt och prioriteringar 

omsätts i form av budgetmedel.  

3. Europaparlamentet välkomnar 

diskussionen om nästa fleråriga budgetram 

som ett tillfälle att lägga grunden för ett 

starkare och mera hållbart Europa genom 

ett av dess mest konkreta instrument, det 

vill säga unionens budget. Parlamentet 

anser att nästa fleråriga budgetram bör ingå 

i en bredare strategi och vision för Europas 

framtid. Parlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram måste innebära att 

EU:s politiska projekt och prioriteringar 

omsätts i form av budgetmedel. 

Parlamentet kräver därför tillräckliga 

resurser för hållbar utveckling, sociala 

framsteg och bättre levnadsförhållanden 

för medborgarna. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Ändringsförslag  23 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet betonar 

dessutom att EU måste följa sina 

internationella åtaganden och bör 

upphöra med att subventionera utgifter 

som inverkar negativt på klimatet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stoppa alla direkta utgifter som rör 

kärnteknik, fossila bränslen, asfalt och 

försvar i EU:s budget i nästa fleråriga 

budgetram.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Ändringsförslag  24 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet begär därför 

fortsatt stöd till befintliga politikområden, 

särskilt EU:s långvariga politikområden 

som finns förankrade i fördragen, det vill 

säga den gemensamma jordbrukspolitiken, 

fiskeripolitiken och 

sammanhållningspolitiken, eftersom dessa 

innebär att unionsmedborgarna får 

konkreta fördelar av det europeiska 

projektet. Parlamentet förkastar alla försök 

till åternationalisering av dessa 

politikområden, eftersom detta inte skulle 

minska den ekonomiska bördan för 

skattebetalarna och konsumenterna och 

inte heller ge bättre resultat, utan i stället 

skulle hämma tillväxten, solidariteten och 

den inre marknadens funktion samtidigt 

som ojämlikheten skulle bli ännu värre och 

skillnaderna mellan olika regioner och 

ekonomiska sektorer skulle öka. 

Parlamentet vill säkerställa samma 

finansieringsnivå för EU-27 för dessa 

politikområden under nästa programperiod 

och samtidigt ytterligare förbättra deras 

effektivitet och förenkla de förfaranden 

som gäller för dem.  

8. Europaparlamentet begär därför 

fortsatt stöd till befintliga politikområden, 

särskilt EU:s långvariga politikområden 

som finns förankrade i fördragen, det vill 

säga den gemensamma jordbrukspolitiken, 

fiskeripolitiken och 

sammanhållningspolitiken, eftersom dessa 

innebär att unionsmedborgarna får 

konkreta fördelar av det europeiska 

projektet. Parlamentet förkastar alla försök 

till åternationalisering av dessa 

politikområden, eftersom detta inte skulle 

minska den ekonomiska bördan för 

skattebetalarna och konsumenterna och 

inte heller ge bättre resultat, utan i stället 

skulle hämma tillväxten, solidariteten och 

den inre marknadens funktion samtidigt 

som ojämlikheten skulle bli ännu värre och 

skillnaderna mellan olika regioner och 

ekonomiska sektorer skulle öka. 

Parlamentet vill säkerställa samma 

finansieringsnivå för EU-27 för dessa 

politikområden under nästa programperiod 

och samtidigt sträva efter att på ett 

meningsfullt och grundligt sätt reformera 

dem så att de ger de resultat som behövs 

för de utmaningar vi står inför, ytterligare 

förbättra deras effektivitet och förenkla de 

förfaranden som gäller för dem. 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Ändringsförslag  25 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 10 – strecksats 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – genom att garantera inre säkerhet 

för de europeiska medborgarna och slå 

samman forskningsinsatser och kapacitet 

på försvarsområdet, samtidigt som 

parlamentet betonar att åtgärder inom 

dessa områden inte bör genomföras på 

bekostnad av EU:s utvecklingspolitik. 

– genom att garantera inre säkerhet 

för de europeiska medborgarna, samtidigt 

som parlamentet betonar att åtgärder inom 

detta område inte bör genomföras på 

bekostnad av EU:s utvecklingspolitik. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Ändringsförslag  26 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75.  Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft, hållbarhet och 

sysselsättning i EU:s alla regioner. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

75.  Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden som 

främjar hållbar utveckling och 

anständiga arbetstillfällen, har ett tydligt 

europeiskt mervärde, stimulerar 

ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, 

hållbarhet och sysselsättning och främjar 

solidaritet i EU:s alla regioner. Parlamentet 

betonar i detta sammanhang betydelsen av 

forskning och innovation för att man ska 

kunna skapa en hållbar, världsledande och 

kunskapsbaserad ekonomi, och beklagar att 

endast en liten andel av högkvalitativa 

projekt inom detta område har mottagit 

finansiering från EU under den nuvarande 

fleråriga budgetramen på grund av bristen 

på adekvat finansiering. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Ändringsförslag  27 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 86 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

86. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor och 

försörjningsvägar, förbättrad 

energitrygghet, ökat energioberoende, 

bättre energieffektivitet och användning av 

förnybar energi, bland annat genom FSE 

Energi. Parlamentet betonar i synnerhet hur 

viktigt det är att tillhandahålla omfattande 

stöd, särskilt för koldioxidintensiva 

regioner, energiomställning, övergång till 

en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion, 

förbättringar av de gränsöverskridande 

sammanlänkningarna och utbyggnad av 

smarta elnät, teknik för avskiljning och 

lagring av koldioxid och modernisering av 

fjärrvärme. Parlamentet anser att 

omvandlingen av energisektorn med 

hänsyn till klimatmålen bör stödjas i 

enlighet med detta, särskilt i kolberoende 

regioner och länder, i syfte att effektivt 

bidra till en strategisk övergång till en 

utsläppssnål ekonomi. Parlamentet vill se 

att det inrättas en fond i syfte att stödja en 

rättvis övergång, särskilt genom utveckling 

och användning av förnybara energikällor, 

86. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor och 

försörjningsvägar, förbättrad 

energitrygghet, ökat energioberoende, 

bättre energieffektivitet och användning av 

förnybar energi, bland annat genom FSE 

Energi. Parlamentet betonar i synnerhet hur 

viktigt det är att tillhandahålla omfattande 

stöd, särskilt för koldioxidintensiva 

regioner, energiomställning, övergång till 

en kärnkraftsfri ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp, modernisering av 

kraftproduktionen, förbättringar av de 

gränsöverskridande sammanlänkningarna, 

utbyggnad av smarta elnät och 

användarteknik och modernisering av 

fjärrvärme. Parlamentet anser att 

omvandlingen av energisektorn med 

hänsyn till klimatmålen bör stödjas i 

enlighet med detta, särskilt i kolberoende 

regioner och länder, i syfte att effektivt 

bidra till en strategisk övergång till en 

utsläppssnål ekonomi. Parlamentet vill se 

att det inrättas en fond i syfte att stödja en 

rättvis övergång, särskilt genom utveckling 

och användning av förnybara energikällor, 
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lösningar för energieffektivitet, 

energilagring, lösningar och infrastruktur 

för elektromobilitet, modernisering av 

elproduktionen och näten, avancerad teknik 

för energiproduktion, inbegripet 

avskiljning och lagring av koldioxid, 

avskiljning och användning av koldioxid 

och överföring av kol till gas, 

modernisering av fjärrvärme, bland annat 

högeffektiv kraftvärme, tidig anpassning 

till framtida miljönormer, omstrukturering 

av kolberoende sektorer samt hantering av 

samhälleliga, socioekonomiska och 

miljömässiga effekter. 

lösningar för energieffektivitet, 

energilagring, lösningar och infrastruktur 

för elektromobilitet, modernisering av 

elproduktionen och näten, avancerad teknik 

för energiproduktion, modernisering av 

fjärrvärme, bland annat högeffektiv 

kraftvärme, tidig anpassning till framtida 

miljönormer, omstrukturering av 

kolberoende sektorer samt hantering av 

samhälleliga, socioekonomiska och 

miljömässiga effekter. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Ändringsförslag  28 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 87 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

87. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo), jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus) och det framtida statliga 

satellitkommunikationsprogrammet 

(GovSatCom), för EU:s framtida 

konkurrenskraft, säkerhet och politiska 

makt. Parlamentet betonar att 

finansieringen av dessa storskaliga projekt 

måste säkras i EU:s budget, men bör 

samtidigt öronmärkas för att garantera att 

eventuella kostnadsöverdrag inte hotar 

finansieringen och det framgångsrika 

genomförandet av annan unionspolitik, 

vilket belystes inom den förra fleråriga 

budgetramen i vissa enskilda fall. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

87. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo), jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus) och det framtida statliga 

satellitkommunikationsprogrammet 

(GovSatCom), för EU:s framtida 

konkurrenskraft, säkerhet och politiska 

makt. Parlamentet betonar att 

finansieringen av dessa storskaliga projekt 

måste säkras i EU:s budget, men bör 

samtidigt öronmärkas för att garantera att 

eventuella kostnadsöverdrag inte hotar 

finansieringen och det framgångsrika 

genomförandet av annan unionspolitik, 

vilket belystes inom den förra fleråriga 

budgetramen i vissa enskilda fall. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Ändringsförslag  29 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 86 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

88. Europaparlamentet betonar EU:s 

viktiga ledande roll för att bevara, skydda 

och förbättra kvaliteten på miljön och 

bekämpa klimatförändringarna, 

försämringen av ekosystemen och förlusten 

av biologisk mångfald. Parlamentet anser 

att en stabil och tillräcklig finansiering är 

av största vikt för att uppnå EU:s 

internationella åtaganden, såsom 

Parisavtalet. Parlamentet påminner om att 

nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå dessa mål och bidra till 

övergången till en ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp senast 2050. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål, och kräver en 

fullständig integrering av klimatåtgärder i 

EU:s framtida utgifter. Parlamentet kräver i 

detta sammanhang att de berörda 

programmen, såsom Life +, ges tillräckliga 

anslag och att de fortsätter och utökas, 

samt att särskilda anslag införs för 

biologisk mångfald och förvaltningen av 

nätverket Natura 2000. 

88. Europaparlamentet betonar EU:s 

viktiga ledande roll för att bevara, skydda 

och förbättra kvaliteten på miljön och 

bekämpa klimatförändringarna, 

försämringen av ekosystemen och förlusten 

av biologisk mångfald. Parlamentet anser 

att en stabil och tillräcklig finansiering är 

av största vikt för att uppnå EU:s 

internationella åtaganden, såsom 

Parisavtalet. Parlamentet påminner om att 

nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå dessa mål och bidra till 

övergången till en kärnkraftsfri ekonomi 

med låga koldioxidutsläpp senast 2050. 

Parlamentet understryker att EU inte bör 

finansiera projekt och investeringar som 

motverkar uppnåendet av dessa mål, och 

kräver en fullständig integrering av 

klimatåtgärder i EU:s framtida utgifter. 

Parlamentet kräver i detta sammanhang att 

de berörda programmen, såsom Life +, ges 

tillräckliga anslag och att de fortsätter och 

utökas, samt att särskilda anslag införs för 

biologisk mångfald och förvaltningen av 

nätverket Natura 2000. 

Or. en 



 

AM\1147944SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2018 A8-0048/30 

Ändringsförslag  30 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-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 88 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

88. Europaparlamentet betonar EU:s 

viktiga ledande roll för att bevara, skydda 

och förbättra kvaliteten på miljön och 

bekämpa klimatförändringarna, 

försämringen av ekosystemen och förlusten 

av biologisk mångfald. Parlamentet anser 

att en stabil och tillräcklig finansiering är 

av största vikt för att uppnå EU:s 

internationella åtaganden, såsom 

Parisavtalet. Parlamentet påminner om att 

nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå dessa mål och bidra till 

övergången till en ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp senast 2050. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål, och kräver en 

fullständig integrering av klimatåtgärder i 

EU:s framtida utgifter. Parlamentet kräver i 

detta sammanhang att de berörda 

programmen, såsom Life +, ges tillräckliga 

anslag och att de fortsätter och utökas, 

samt att särskilda anslag införs för 

biologisk mångfald och förvaltningen av 

nätverket Natura 2000. 

88. Europaparlamentet betonar EU:s 

viktiga ledande roll för att bevara, skydda 

och förbättra kvaliteten på miljön och 

bekämpa klimatförändringarna, 

försämringen av ekosystemen och förlusten 

av biologisk mångfald. Parlamentet anser 

att en stabil och tillräcklig finansiering är 

av största vikt för att uppnå EU:s 

internationella åtaganden, såsom 

Parisavtalet. Parlamentet påminner om att 

nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå dessa mål och bidra till 

övergången till en ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp senast 2050. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål, och kräver en 

fullständig integrering av klimatåtgärder i 

EU:s framtida utgifter. Parlamentet kräver i 

detta sammanhang att de berörda 

programmen, såsom Life +, ges tillräckliga 

anslag och att medlen till dem åtminstone 

fördubblas, samt att särskilda anslag införs 

för biologisk mångfald och förvaltningen 

av nätverket Natura 2000. 

Or. en 

 

 


