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8.3.2018 A8-0048/40 

Ändringsförslag  40 

Gérard Deprez 

för ALDE-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. En ökning av unionens budget får 

inte belasta den totala bördan av de 

offentliga utgifterna i EU och bör därför 

huvudsakligen ske genom att 

befogenheter och åtgärder som hittills 

utförts av medlemsstaterna överförs till 

EU och motsvarande anslag görs 

tillgängliga. Detta bör leda till ökad 

effektivitet och större europeiskt 

mervärde.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Ändringsförslag  41 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet anser att 

finansieringsnivån i nästa programperiod 

för befintlig EU-politik och nya 

utgiftsprogram bör fastställas på grundval 

av en ingående och kritisk bedömning 

från kommissionens sida av 

genomförandet av de nuvarande 

finansiella programmen och instrumenten 

och deras effektivitet och en utvärdering 

av det mervärde som de tillför, som en del 

av en övergripande översyn av de 

offentliga utgifterna, vilket föreslagits 

flera gånger av revisionsrätten.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Ändringsförslag  42 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 en lämplig 

finansieringsnivå för EU-27 för dessa 

politikområden under nästa programperiod 

och samtidigt ytterligare förbättra deras 

effektivitet och förenkla de förfaranden 

som gäller för dem. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Ändringsförslag  43 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 19a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  19a. Europaparlamentet uppmanar 

unionen att säkra större budgetmässig 

flexibilitet i syfte att förbättra insatserna i 

samband med plötsliga kriser och 

oförutsedda händelser, och noterar därför 

att andra utgifter, med undantag av 

utgifter för politik och program som 

kräver förutsägbarhet och en flerårig 

budgetram, såsom den gemensamma 

jordbruks- och fiskeripolitiken och 

sammanhållningspolitiken, samt 

programmen för forskning och 

innovation, transportinfrastruktur, den 

digitala sektorn och energisektorn, 

försvar, utbildning, sysselsättning och 

rörlighet för unga studenter och lärlingar, 

och för företagens konkurrenskraft och 

små och medelstora företag, bör beslutas 

och röstas fram varje år.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Ändringsförslag  44 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet understryker att 

den fleråriga budgetramens längd gradvis 

måste övergå till 5 + 5 år med en 

obligatorisk halvtidsrevidering. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utarbeta ett tydligt förslag avseende 

metoderna för det praktiska genomförandet 

av en budgetram på 5 + 5 år. Parlamentet 

är övertygat om att en enda femårsperiod 

inte kan komma i fråga för den fleråriga 

budgetramen, eftersom detta skulle utgöra 

ett stort hinder för programplanerings- 

och genomförandekraven inom flera av 

EU:s politikområden, 

22. Europaparlamentet understryker att 

den fleråriga budgetramens längd gradvis 

måste övergå till 5 + 5 år med en 

obligatorisk halvtidsrevidering. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utarbeta ett tydligt förslag avseende 

metoderna för det praktiska genomförandet 

av en budgetram på 5 + 5 år.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Ändringsförslag  45 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet anser därför 

att den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, 

men motsätter sig alla omotiverade 

radikala förändringar. Parlamentet 

föreslår alltså följande struktur för den 

fleråriga budgetramen efter 2020:  

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Ändringsförslag  46 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 

86. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en ren, stabil och 

konkurrenskraftig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för hållbara investeringar som 

främjar förnybara energikällor, ökar 

energieffektiviteten som det ”första 

bränslet”, ökar energitryggheten och 

oberoendet av importerade energikällor 

samt stöder ny och innovativ energiteknik 

och industriell teknik som ligger i linje 

med unionens långsiktiga 

klimatåtaganden.  
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utveckling och användning av förnybara 

energikällor, 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.  

Or. en 



 

AM\1147971SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2018 A8-0048/47 

Ändringsförslag  47 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 90 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

90. Europaparlamentet anser att det är 

ytterst viktigt att upprätthålla 

finansieringen av 

sammanhållningspolitiken efter 2020 för 

EU-27 på åtminstone samma nivå som i 

budgeten för 2014–2020 i fasta priser. 

Parlamentet betonar att BNP bör kvarstå 

som ett av kriterierna för fördelningen av 

sammanhållningspolitiska medel, men 

anser att det bör kompletteras med en 

uppsättning sociala, miljörelaterade och 

demografiska indikatorer för att bättre 

kunna ta hänsyn till nya former av 

ojämlikhet mellan och inom EU:s regioner 

i alla medlemsstater. Parlamentet vill 

dessutom att man under den nya 

programperioden upprätthåller de inslag 

som gjorde sammanhållningspolitiken mer 

modern och resultatinriktad under den 

innevarande fleråriga budgetramen, dvs. 

den tematiska koncentrationen, 

förhandsvillkoren, resultatramen och 

kopplingen till den ekonomiska styrningen.  

90. Europaparlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken efter 2020 för 

EU-27 bör ges tillräcklig finansiering på 

grundval av en behovsanalys och med 

hänsyn till utvärderingen av dess 

genomförande. Parlamentet betonar att 

BNP bör kvarstå som ett av kriterierna för 

fördelningen av sammanhållningspolitiska 

medel, men anser att det bör kompletteras 

med en uppsättning sociala, miljörelaterade 

och demografiska indikatorer för att bättre 

kunna ta hänsyn till nya former av 

ojämlikhet mellan och inom EU:s regioner 

i alla medlemsstater. Parlamentet vill 

dessutom att man under den nya 

programperioden upprätthåller de inslag 

som gjorde sammanhållningspolitiken mer 

modern och resultatinriktad under den 

innevarande fleråriga budgetramen, dvs. 

den tematiska koncentrationen, 

förhandsvillkoren, resultatramen och 

kopplingen till den ekonomiska styrningen. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Ändringsförslag  48 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 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 en avsevärd ökning av 

initiativen för att främja sysselsättningen 

bland ungdomar och ett fullständigt 

genomförande av EU:s ungdomsgaranti, 

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. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Ändringsförslag  49 

Gérard Deprez 

för ALDE-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 98 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

98. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att följa upp projektet 

”Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen” 

och föreslå ett särskilt program i nästa 

fleråriga budgetram med tillräckliga årliga 

anslag för att täcka alla ansökningar om ett 

gratis interrailkort från unga EU-

medborgare som fyller 18 ett visst år. 

Parlamentet understryker att ett sådant 

projekt skulle bli ett viktigt inslag för att 

stärka den europeiska medvetenheten och 

identiteten, särskilt inför hot som populism 

och spridning av felaktig information. 

Parlamentet upprepar att om målet med ett 

sådant program ska kunna uppnås måste 

kommissionen föreslå en lämplig rättslig 

grund.  

98. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att följa upp projektet 

”Europeiskt interrailkort” och föreslå ett 

särskilt program i nästa fleråriga 

budgetram med tillräckliga årliga anslag 

för att täcka alla ansökningar om ett 

interrailkort från unga EU-medborgare 

från ett brett åldersintervall; programmet 

ska vara socialt och geografiskt 

inkluderande, alltid kopplat till 

utbildningsmål, baseras på multimodal 

och koldioxidsnål transport, och ska 

kräva ett finansiellt bidrag från 

mottagarna som bevis för deras 

engagemang i projektet. Parlamentet 

understryker att ett sådant projekt skulle bli 

ett viktigt inslag för att stärka den 

europeiska medvetenheten och identiteten, 

särskilt inför hot som populism och 

spridning av felaktig information. 

Parlamentet upprepar att om målet med ett 

sådant program ska kunna uppnås måste 

kommissionen föreslå en lämplig rättslig 

grund, och betonar att programmet inte 

får undergräva budgeten för något annat 

befintligt framgångsrikt EU-program. 

Or. en 
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