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8.3.2018 A8-0048/31 

Ändringsförslag  31 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 89 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet betonar att 

sammanhållningspolitiken efter 2020 bör 

förbli EU:s främsta investeringspolitik för 

alla EU:s regioner, i syfte att hantera 

komplexa socioekonomiska utmaningar 

och koncentrera merparten av resurserna 

till de svagaste regionerna. Parlamentet 

anser att sammanhållningspolitiken, utöver 

målet att minska skillnaderna mellan 

utvecklingsnivåer och främja konvergensen 

i enlighet med fördraget, bör inrikta sig på 

att uppnå EU:s övergripande politiska mål, 

och föreslår därför att de tre 

sammanhållningspolitiska fonderna – 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och 

Sammanhållningsfonden – i nästa fleråriga 

budgetram främst bör fokusera på att stödja 

tillväxt och konkurrenskraft, forskning och 

innovation, digitalisering, 

strukturomvandlingar, små och medelstora 

företag, transporter, anpassning till och 

begränsning av klimatförändringar, 

miljömässig hållbarhet och rättvis 

energiomställning, sysselsättning, social 

delaktighet, jämställdhet mellan könen, 

fattigdomsminskning och demografiska 

utmaningar. Parlamentet betonar att dessa 

tre fonder är väsentliga delar i EU:s 

sammanhållningspolitik och endast kan 

fungera gemensamt inom ramen för denna 

89. Europaparlamentet betonar att 

sammanhållningspolitiken efter 2020 bör 

förbli EU:s främsta investeringspolitik för 

alla EU:s regioner och stadsområden med 

stor fattigdom och social utestängning, i 

syfte att hantera komplexa 

socioekonomiska utmaningar och 

koncentrera merparten av resurserna till de 

svagaste regionerna. Parlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken, utöver målet att 

minska skillnaderna mellan 

utvecklingsnivåer och främja konvergensen 

i enlighet med fördraget, bör inrikta sig på 

att uppnå EU:s övergripande politiska mål, 

och föreslår därför att de tre 

sammanhållningspolitiska fonderna – 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och 

Sammanhållningsfonden – i nästa fleråriga 

budgetram främst bör fokusera på att stödja 

tillväxt och konkurrenskraft, forskning och 

innovation, digitalisering, 

strukturomvandlingar, små och medelstora 

företag, transporter, anpassning till och 

begränsning av klimatförändringar, 

miljömässig hållbarhet och rättvis 

energiomställning, sysselsättning, social 

delaktighet, jämställdhet mellan könen, 

fattigdomsminskning och demografiska 

utmaningar. Parlamentet betonar att dessa 

tre fonder är väsentliga delar i EU:s 
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politik. Parlamentet efterlyser dessutom ett 

förstärkt territoriellt samarbete, med en 

gränsöverskridande komponent och en 

urban dimension för politiken, samt 

särskilda bestämmelser för 

landsbygdsområden, bergsområden, öar 

och avlägset belägna områden. 

sammanhållningspolitik och endast kan 

fungera gemensamt inom ramen för denna 

politik. Parlamentet efterlyser dessutom ett 

förstärkt territoriellt samarbete, med en 

gränsöverskridande och transnationell 

komponent som är obligatorisk för alla 

medlemsstater i syfte att främja ömsesidigt 

lärande och utbyte av bästa praxis, och en 

urban dimension för politiken, samt 

särskilda bestämmelser för 

landsbygdsområden, bergsområden, öar 

och avlägset belägna områden. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Ändringsförslag  32 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 93 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

93. Europaparlamentet understryker att 

ESF särskilt bör utöka sitt stöd för att 

utveckla den sociala dialogen, i synnerhet 

genom att förbättra 

kapacitetsuppbyggnaden hos 

arbetsmarknadens parter, både på 

sektorsspecifik och sektorsövergripande 

europeisk nivå, och att detta åtagande bör 

bli obligatoriskt för medlemsstaterna i alla 

EU-regioner. 

93. Europaparlamentet understryker att 

ESF särskilt bör utöka sitt stöd för att 

utveckla den sociala dialogen, i synnerhet 

genom att förbättra 

kapacitetsuppbyggnaden hos 

arbetsmarknadens parter, både på 

sektorsspecifik och sektorsövergripande 

europeisk nivå, och att detta åtagande bör 

bli obligatoriskt för medlemsstaterna i alla 

EU-regioner. Parlamentet betonar att det 

för att uppfylla ESF-målen om att 

bekämpa fattigdom och social 

utestängning, främja inkluderande 

utbildning och sysselsättning är 

nödvändigt att stärka 

förvaltningsmyndigheternas 

institutionella kapacitet och 

kapacitetsuppbyggande hos alla relevanta 

aktörer som bidrar med utbildning, 

livslångt lärande, yrkesutbildning, 

sysselsättning och social politik.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Ändringsförslag  33 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 94 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

94. Europaparlamentet betonar särskilt 

det fortsatta behovet av att bekämpa 

ungdomsarbetslöshet och social 

utestängning, särskilt bland ungdomar som 

varken arbetar eller studerar (NEET), som 

en del av en övergripande strategi för 

ungdomspolitiken på EU-nivå. Parlamentet 

kräver därför att anslaget till 

ungdomssysselsättningsinitiativet 

fördubblas och att EU:s ungdomsgaranti 

till fullo genomförs, samtidigt som man 

säkerställer en snabb och förenklad 

användning av medlen och en permanent 

och stabil finansiering under nästa 

programplaneringsperiod. Parlamentet 

betonar behovet av bättre reglering i syfte 

att säkerställa att ungdomar med 

missgynnad socioekonomisk bakgrund inte 

diskrimineras vid deltagande i program. 

Parlamentet anser att investeringar för att 

främja allmän och yrkesinriktad utbildning, 

särskilt när det gäller utvecklingen av 

digitala färdigheter, förblir en av EU:s 

främsta prioriteringar. Parlamentet 

insisterar på att detta program inte får 

ersätta utgifter som tidigare finansierades 

från de nationella budgetarna. 

94. Europaparlamentet betonar särskilt 

det fortsatta behovet av att bekämpa 

ungdomsarbetslöshet och social 

utestängning, särskilt bland ungdomar som 

varken arbetar eller studerar (NEET), som 

en del av en övergripande strategi för 

ungdomspolitiken på EU-nivå. Parlamentet 

kräver därför att anslaget till 

ungdomssysselsättningsinitiativet 

fördubblas och att EU:s ungdomsgaranti 

till fullo genomförs, samtidigt som man 

säkerställer en snabb och förenklad 

användning av medlen och en permanent 

och stabil finansiering under nästa 

programplaneringsperiod. Parlamentet 

betonar behovet av bättre reglering i syfte 

att säkerställa att ungdomar med 

missgynnad socioekonomisk bakgrund inte 

diskrimineras vid deltagande i program. 

Parlamentet anser att investeringar för att 

främja allmän och yrkesinriktad utbildning, 

särskilt utvecklingen av digitala 

färdigheter, samt för att främja 

entreprenörskap och lärlingsutbildningar 
av god kvalitet bland ungdomar, såsom 

mekanismer för att uppmuntra till 

jobbskapande och direkt tillgång till 

sysselsättning, samtidigt som framför allt 

anständiga arbetsvillkor och socialt skydd 

garanteras, förblir en av EU:s främsta 

prioriteringar. Parlamentet insisterar på att 
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detta program inte får ersätta utgifter som 

tidigare finansierades från de nationella 

budgetarna. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Ändringsförslag  34 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 100a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 100a. Europaparlamentet anser att mer 

medel ska anslås till de program som 

bidrar till ytterligare utveckling inom ett 

område där jämlikhet och medborgarnas 

rättigheter främjas och skyddas i enlighet 

med fördraget, stadgan och 

internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter, såsom 

programmen för rättigheter, jämlikhet 

och medborgarskap. Parlamentet anser 

att det senare bör ökas femfaldigt och att 

Daphne, som syftar till att bidra till att 

skydda barn, ungdomar och kvinnor mot 

alla former av våld, bör få en separat 

budgetpost och autonoma program med 

en budget som är 10 gånger större. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Ändringsförslag  35 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 100b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 100b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att också skapa en 

öronmärkt och separat budgetpost med 

titeln ”Främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män och 

jämställdhetsintegrering” i syfte att 

genomföra jämställdhetsbudgetering. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Ändringsförslag  36 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 101 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

101. Europaparlamentet betonar att en 

moderniserad gemensam jordbrukspolitik 

är avgörande för livsmedelssäkerheten och 

en autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för 

sysselsättningen på landsbygden och en 

hållbar utveckling, för en hållbar miljö och 

ett hållbart jordbruk och skogsbruk, och för 

att européerna ska kunna tillförsäkras 

hälsosamma livsmedel av hög kvalitet till 

överkomliga priser. Parlamentet påpekar 

att kraven på livsmedel och hälsa har ökat, 

liksom behovet av att stödja det europeiska 

jordbrukets övergång till mer miljövänliga 

jordbruksmetoder och av att bekämpa 

klimatförändringarna. Parlamentet 

understryker behovet av att stödja 

jordbrukarnas inkomsttrygghet och stärka 

kopplingen mellan den gemensamma 

jordbrukspolitiken och tillhandahållandet 

av kollektiva nyttigheter. Parlamentet 

påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

101. Europaparlamentet betonar att en 

moderniserad gemensam jordbrukspolitik 

är avgörande för livsmedelssäkerheten och 

en autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för 

sysselsättningen på landsbygden och en 

hållbar utveckling, för en hållbar miljö och 

ett hållbart jordbruk och skogsbruk, och för 

att européerna ska kunna tillförsäkras 

hälsosamma livsmedel av hög kvalitet till 

överkomliga priser. Parlamentet påpekar 

att kraven på livsmedel och hälsa har ökat, 

liksom behovet av att stödja det europeiska 

jordbrukets övergång till mer miljövänliga 

jordbruksmetoder och av att bekämpa och 

anpassa sig till klimatförändringarna. 

Parlamentet understryker behovet av att 

säkerställa rättvisa och lönsamma priser 

och stödja jordbrukarnas inkomsttrygghet 

och stärka kopplingen mellan den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter. 

Parlamentet efterlyser därför en 

omfattande och robust reform av den 

gemensamma jordbrukspolitiken i syfte 

att åstadkomma en övergång till en 

hållbar livsmedelsproduktion och ett 

hållbart livsmedelsutbud som motsvarar 

nya utmaningar och uppfyller våra 

internationella förpliktelser, inbegripet 

klimat- och miljömål och mål för hållbar 
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utveckling. Parlamentet påpekar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är ett av 

de mest integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Ändringsförslag  37 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 102 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

102. Europaparlamentet betonar att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27 i fasta priser. 

Parlamentet betonar vidare att de nya 

utmaningarna för den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken kräver ett rejält 

finansiellt anslag baserat på analyser av 

den nuvarande politiken och framtida 

behov. Parlamentet understryker att 

direktstödet skapar ett tydligt EU-mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering av direktstödet. 

Parlamentet betonar behovet av att fortsätta 

insatserna för att upprätthålla produktionen 

inom sektorer som är viktiga för sårbara 

områden, reformera reserven för kriser 

inom jordbrukssektorn, öka finansieringen 

i linje med reaktionerna på de 

återkommande kriserna i känsliga sektorer, 

skapa nya instrument som kan begränsa 

prisvolatiliteten och öka finansieringen av 

det särskilda programmet för vissa regioner 

beroende på dessa regioners avsides läge 

och ökaraktär (Posei). Parlamentet 

uppmanar med kraft kommissionen att 

fortsätta processen för harmonisering av 

102. Europaparlamentet betonar att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27 i fasta priser så att 

övergången till hållbar 

livsmedelsproduktion kan finansieras. 

Parlamentet betonar vidare att de nya 

utmaningarna för den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken kräver ett rejält 

finansiellt anslag baserat på analyser av 

den nuvarande politiken och framtida 

behov. Parlamentet understryker att strikt 

villkorat direktstöd skapar ett tydligt EU-

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av konkurrensen 

mellan medlemsstaterna undviks. 

Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering av direktstödet. 

Parlamentet betonar behovet av att fortsätta 

insatserna för att upprätthålla produktionen 

inom sektorer som är viktiga för sårbara 

områden, reformera reserven för kriser 

inom jordbrukssektorn, reagera effektivt 

på de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, utveckla långsiktiga lösningar 

inbegripet åtgärder på utbudssidan, skapa 

nya instrument som får utbud att 

överensstämma med efterfrågan och kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 
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direktstödet och se till att det finns 

nödvändiga finansiella och rättsliga ramar 

för livsmedelskedjan, i syfte att bekämpa 

otillbörliga affärsmetoder. Parlamentet 

påpekar att landsbygdsområdena i EU står 

inför allvarliga problem och därför behöver 

särskilt stöd. 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen och medlemsstaterna att 

fortsätta processen för harmonisering av 

direktstödet genom att öka omfördelning 

till rimliga nivåer, och se till att det finns 

nödvändiga finansiella och rättsliga ramar 

för livsmedelskedjan, i syfte att bekämpa 

otillbörliga affärsmetoder. Parlamentet 

påpekar att landsbygdsområdena i EU står 

inför allvarliga problem och därför behöver 

särskilt stöd. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Ändringsförslag  38 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 109 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

109. Europaparlamentet är redo att 

överväga en förenklad och rationaliserad 

struktur för de externa 

finansieringsinstrumenten om detta leder 

till ökad transparens, ansvarsskyldighet, 

effektivitet, enhetlighet och flexibilitet, och 

målen för den bakomliggande politiken 

respekteras. Parlamentet kräver att 

särskilda separata instrument upprätthålls 

för stöd inför anslutningen, för 

grannskapet, för utveckling och för 

humanitärt bistånd på grund av deras 

specifika politiska och ekonomiska 

särdrag. Parlamentet konstaterar att en 

sådan struktur bör inbegripa införlivandet 

av EUF i budgeten, utöver de 

överenskomna taken utan den 

fredsbevarande resursen för Afrika, och ett 

mer transparent införlivande av relevanta 

förvaltningsfonder och faciliteter. 

109. Europaparlamentet är redo att 

överväga en förenklad och rationaliserad 

struktur för de externa 

finansieringsinstrumenten om detta leder 

till ökad transparens, ansvarsskyldighet, 

parlamentarisk granskning, effektivitet, 

enhetlighet och flexibilitet, och målen för 

den bakomliggande politiken respekteras. 

Parlamentet kräver att särskilda separata 

instrument upprätthålls för stöd inför 

anslutningen, för grannskapet, för 

utveckling och för mänskliga rättigheter 

och demokrati, stabilitet och fred, samt för 

humanitärt bistånd på grund av deras 

specifika politiska och ekonomiska 

särdrag. Parlamentet konstaterar att en 

sådan struktur bör inbegripa införlivandet 

av EUF i budgeten, utöver de 

överenskomna taken utan den 

fredsbevarande resursen för Afrika, och ett 

mer transparent införlivande av relevanta 

förvaltningsfonder och faciliteter. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Ändringsförslag  39 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 113 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

113. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram måste stödja 

inrättandet av en europeisk 

försvarsunion. Efter kommissionens 

meddelande inom detta område väntar 

parlamentet på de relevanta 

lagstiftningsförslagen, inbegripet ett 

särskilt EU-försvarsforskningsprogram 
och ett program för industriell utveckling 

som ska kompletteras av 

medlemsstaternas investeringar i 

gemensam utrustning. Parlamentet 

upprepar i detta sammanhang sin starka 

övertygelse om att ytterligare politiska 

prioriteringar bör kompletteras med 

ytterligare finansiella medel. Parlamentet 

påminner om att ökat försvarssamarbete, 

sammanläggning av forskning och 

framtagning av utrustning samt eliminering 

av dubbelarbete kommer att ge skjuts åt 

Europas försvarsindustris strategiska 

autonomi och konkurrenskraft, och 

kommer att leda till betydande 

effektivitetsvinster, vilka ofta uppskattas 

till ca 26 miljarder EUR per år. 

113. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och medlemsstaterna att 

ta till vara hela potentialen enligt 

Lissabonfördraget när det gäller den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet 

avvisar planerna på att öka 

försvarsutgifterna i Europa via EU-

budgeten och uppmanar medlemsstaterna 

att i stor omfattning sammanföra 

nationella resurser och samarbeta kring 

försvarsforskning, utveckling, 

upphandling, försörjningstrygghet, 

underhåll och utbildning via instrument 

såsom en utvidgad 

Athenamekanism. Parlamentet påminner 

om att ökat försvarssamarbete, 

sammanläggning av forskning och 

framtagning av utrustning samt eliminering 

av dubbelarbete kommer att bidra till att 

skapa en effektiv europeisk 

försvarsmarknad och garantera tillgången 

till tillförlitlig och högkvalitativ 

utrustning för Europas väpnade styrkor 
och kommer att leda till betydande 

effektivitetsvinster, vilka ofta uppskattas 

till ca 26 miljarder EUR per år. 

Or. en 


