
 

AM\1148041SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

8.3.2018 A8-0048/79 

Ändringsförslag  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9b. Europaparlamentet anser att EU 

har ansvar för att erbjuda den yngre 

generationen utsikter till en bättre 

framtid, eftersom den kommer att få lida 

av de negativa konsekvenserna av den 

ekonomiska politik som antagits under de 

senaste decennierna i unionen. 

Parlamentet är fast beslutet att väsentligt 

trappa upp sitt flaggskeppsprogram 

Erasmus+, som bör gynna alla unga 

européer och inte endast ett begränsat 

antal studerande som kan kosta på sig att 

bo utomlands, då detta program inte kan 

tillgodose den extremt höga efterfrågan 

från sökande av högsta kvalitet på grund 

av den mycket svaga finansieringen i den 

nuvarande budgeten. Parlamentet 

föreslår att budgeten för Erasmus+ ska 

ökas ordentligt och att minst hälften av 

den ska gynna ungdomar som kommer 

från mindre privilegierade 

samhällsklasser. Parlamentet efterlyser 

även en kraftig förstärkning av 

ramprogrammet för forskning och 

innovation. Parlamentet kräver verkliga 

framsteg i kampen mot 

ungdomsarbetslösheten och när det gäller 

stödet för mikroföretag, små och 
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medelstora företag, inklusive sociala 

företag, genom att program inom 

ungdomssysselsättningsinitiativet och 

programmet för företagens 

konkurrenskraft och små och medelstora 

företag (Cosme) tilldelas större finansiella 

resurser. Parlamentet stöder dessutom en 

förstärkning av Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE) 2.0. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Ändringsförslag  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-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 9c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9c. Europaparlamentet uppmanar EU 

att öka sina ansträngningar för att främja 

sammanhållning och social konvergens i 

Europa. Parlamentet föreslår att 

Europeiska socialfonden bör fördubblas 

för att komma till rätta med 

arbetslösheten och övervinna de ihållande 

sociala klyftorna i Europa. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Ändringsförslag  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 

Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-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 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

unionen att axla sitt ansvar inom tre nya 

politikområden med inre och yttre 

dimensioner som uppkommit under loppet 

av den nuvarande fleråriga budgetramen, 

– genom att utveckla en omfattande 

asyl-, migrations- och integrationspolitik 

och behandla de bakomliggande 

orsakerna till migration och 

tvångsförflyttningar i tredjeländer, 

– genom att stärka skyddet av de 

yttre gränserna och främja stabilitet, 

särskilt genom att värna om mänskliga 

rättigheter utanför EU, 

konfliktförebyggande och biståndspolitik, 

– 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. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Ändringsförslag  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-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 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar att den 

framtida budgetramen förväntas innehålla 

två nya typer av finansiellt stöd som har 

getts en framträdande plats på 

EU:s ekonomiska agenda, nämligen 

förlängningen av 

investeringsstödsystemen, såsom 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar, och utvecklingen av en 

stabiliseringsfunktion för euroområdets 

medlemsstater, eventuellt genom den 

föreslagna Europeiska valutafonden, 

tillsammans med en särskild 

konvergensmekanism för medlemsstater 
som är på väg att ansluta sig till euron. 

11. Europaparlamentet betonar att den 

framtida budgetramen förväntas innehålla 

nya typer av finansiellt stöd, såsom 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar. Parlamentet kräver att 

dessa program respekterar unionens mål 

om social, ekonomisk och territoriell 

sammanhållning. Parlamentet anser att 

förslaget om en europeisk valutafond 

skulle kunna vara en del av målet att 

förstärka den europeiska 

sammanhållningen, på villkor att dess 

verksamhet inte begränsas till 

euroområdet, att den prioriterar regioner 
som är mindre gynnade sett till utveckling 

och tillgång till kapitalmarknaderna, och 
att den inte påtvingar regionerna och 

medlemsstaterna kontraproduktiva 

åtstramningsåtgärder. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Ändringsförslag  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-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 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet bekräftar 

principen att ytterligare politiska 

prioriteringar måste kompletteras med 

ytterligare finansiella resurser, oavsett om 

de uppkommer vid tidpunkten för 

antagandet av en ny flerårig budgetram 

eller under dess genomförande, och 

understryker att finansieringen av nya 

behov inte får äventyra befintliga åtgärder 

och program. Parlamentet förväntar sig 

vidare att tillräckligt flexibla bestämmelser 

kommer att införas så att man kan hantera 

oförutsedda händelser som kan uppkomma 

under den fleråriga budgetramens löptid. 

13. Europaparlamentet motsätter sig i 

detta sammanhang varje nominell 

minskning av EU-budgetens volym i nästa 

fleråriga budgetram, och bekräftar 

principen att ytterligare politiska 

prioriteringar måste kompletteras med 

ytterligare finansiella resurser, oavsett om 

de uppkommer vid tidpunkten för 

antagandet av en ny flerårig budgetram 

eller under dess genomförande, och 

understryker att finansieringen av nya 

behov inte får äventyra befintliga åtgärder 

och program. Parlamentet förväntar sig 

vidare att tillräckligt flexibla bestämmelser 

kommer att införas så att man kan hantera 

oförutsedda händelser som kan uppkomma 

under den fleråriga budgetramens löptid. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Ändringsförslag  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-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. 

14. Europaparlamentet anser att ett 

starkare och mer ambitiöst Europa endast 

kan uppnås om det konstrueras på nytt 

närmare medborgarnas förväntningar när 

det gäller solidaritet, sammanhållning, 

asyl, skydd av miljön och den biologiska 

mångfalden, åtgärder för att göra 

ekonomin och energipolitiken mer 

miljövänlig, sociala framsteg och stöd till 

forskning och utbildning. Budgetramens 

nödvändiga utgiftstak bör uppgå till den 

maximala del av BNI i EU-27 som 

fördragen medger. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Ändringsförslag  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-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 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14a. Europaparlamentet betonar att de 

nuvarande taken måste ökas avsevärt och 

göra den fleråriga budgetramen till ett 

flexibelt och organiserat system för 

EU:s utgiftsprogram med tillräckliga 

resurser för viktiga handlingslinjer. 

Parlamentet understryker att detta inte 

kommer att vara möjligt utan att man tar 

itu med bristen på verklig ekonomisk 

konvergens, minskar hoten mot 

jämställdheten, främjar investeringar för 

att förändra produktionsmodellen, 

hanterar klimatutmaningarna och 

främjar samarbete om bättre villkor. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Ändringsförslag  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-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 14b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14b. Europaparlamentet betonar att 

enligt Werner-rapporten från 1970 och 

McDougall-rapporten från 1977 måste 

EU förstärka sina offentliga resurser 

mycket mer, helt enkelt för att 

kompensera obalanserna i 

betalningsbalanserna, och därför krävs ett 

4-procentigt BNI-baserat bidrag till 

EU:s budget, som ett steg mot en högre 

nivå, bara för att överbrygga rådande 

skillnader. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Ändringsförslag  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-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. 

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. Parlamentet 

betonar dock att EU-budgetens inte ska 

baseras enbart på BNI, vilket skulle göra 

den fleråriga budgetramen orättvis, 

obalanserad och inte tillräckligt 

progressiv i sin programplanering. 

Dessutom bör sociala faktorer, såsom 

arbetslöshet, tillgång till allmänna 

nyttigheter och lokal bruttoinkomst i de 

mest missgynnade områdena och 

förorterna, beaktas vid finansieringen av 

nästa fleråriga budgetram. 

Or. en 

 

 


