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8.3.2018 A8-0048/91 

Ändringsförslag  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  22a. Europaparlamentet anser att 5+5-

modellen skulle säkerställa att 

parlamentets politiska synpunkter 

beaktades under varje valperiod. Den 

skulle också kunna skapa större 

flexibilitet för förändringar i 

förvaltningen av programmen med 

hänsyn till ekonomiska cykler, och ge 

möjlighet att besluta om en expansiv 

flerårig budgetram under perioder av 

ekonomisk nedgång och en måttligare 

budgetram i perioder av ekonomisk 

uppgång, utan att förlora en betydande 

stabilitet för långsiktiga program som 

skulle kunna fortsätta under 10-

årsperioden om det anses lämpligt. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Ändringsförslag  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet understryker att 

budgetmyndigheten under den nuvarande 

fleråriga budgetramen godkände ett 

omfattande utnyttjande av 

flexibilitetsmekanismerna och de särskilda 

instrument som ingår i förordningen om 

den fleråriga budgetramen, för att 

tillhandahålla de ytterligare anslag som 

behövdes för att hantera allvarliga kriser 

eller finansiera nya politiska prioriteringar. 

26. Europaparlamentet understryker att 

budgetmyndigheten under den nuvarande 

fleråriga budgetramen godkände ett 

omfattande utnyttjande av 

flexibilitetsmekanismerna och de särskilda 

instrument som ingår i förordningen om 

den fleråriga budgetramen, för att 

tillhandahålla de ytterligare anslag som 

behövdes för att hantera allvarliga kriser 

eller finansiera nya politiska prioriteringar. 

Parlamentet beklagar att ett antal 

omflyttningar har gjorts genom 

utnyttjande av budgetposter inom andra 

program, särskilt när det gäller 

sammanhållningspolitiken. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Ändringsförslag  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet anser därför att 

flexibilitetsbestämmelserna i den 

nuvarande fleråriga budgetramen har 

fungerat väl och har tillhandahållit 

lösningar när det gäller de betydande 

finansieringsbehoven, särskilt för att möta 

utmaningarna i samband med migration 

och flyktingar och åtgärda 

investeringsgapet. Parlamentet påminner 

om att det var parlamentet som tog 

initiativet till flera av dessa bestämmelser, 

och kraftfullt försvarade dessa vid 

förhandlingarna om den föregående 

fleråriga budgetramen. 

27. Europaparlamentet anser därför att 

flexibilitetsbestämmelserna i den 

nuvarande fleråriga budgetramen inte har 

tillhandahållit lösningar när det gäller de 

betydande och viktiga finansieringar som 

behövs för det gemensamma bästa i 

Europa. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Ändringsförslag  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 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. 

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 genom att 

tillhandahålla trygg och hållbar 

sysselsättning. 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. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Ändringsförslag  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att 

uppnåendet av ett europeiskt mervärde 

bör vara en av de viktigaste principerna 

för EU-institutionerna när de fattar beslut 

om typen av utgifter i nästa fleråriga 

budgetram. Parlamentet betonar dock att 

det finns flera tolkningar av detta begrepp, 

och efterlyser en enhetlig, klar och 

lättbegriplig definition av de relevanta 

kriterierna, som bör beakta territoriella 

särdrag och, när så är möjligt, innehålla 

mätbara resultatindikatorer. Parlamentet 

varnar för alla försök att använda en sådan 

definition för att ifrågasätta relevansen av 

EU:s politik och program på rent 

kvantitativa grunder eller kortsiktiga 

ekonomiska överväganden. 

50. Europaparlamentet betonar att det 

finns flera tolkningar av begreppet 

europeiskt mervärde. Parlamentet varnar 

för alla försök att använda en sådan 

definition för att ifrågasätta relevansen av 

EU:s politik och program på rent 

kvantitativa grunder eller kortsiktiga 

ekonomiska överväganden. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Ändringsförslag  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet anser att en 

bättre resursanvändning, det vill säga en 

mer effektiv och icke-diskriminerande 

användning av varje euro i EU:s budget, 

inte kan uppnås enbart genom att EU:s 

resurser inriktas på åtgärderna med störst 

europeiskt mervärde och den största 

resultatförbättringen när det gäller EU:s 

politikområden och program, baserat på 

en djupanalys av de nuvarande utgifterna, 

utan även genom större synergieffekter 

mellan EU:s budget och de nationella 

budgetarna och genom konkreta 

förbättringar av utgiftsstrukturen. 

Parlamentet stöder rekommendationerna i 

revisionsrättens årsrapport för 2016 om att 

det bör finnas en effektiv 

resultatmätningsram med indikatorer, att 

rapporteringen bör bli effektivare och 

bättre avvägd och att resultaten av 

bedömningen bör bli mera lättillgängliga. 

52. Europaparlamentet anser att en 

bättre resursanvändning, det vill säga en 

mer effektiv och icke-diskriminerande 

användning av varje euro i EU:s budget, 

bör baseras på en djupanalys av de 

nuvarande utgifterna, och bör även 

underlättas genom större synergieffekter 

mellan EU:s budget och de nationella 

budgetarna och genom konkreta 

förbättringar av utgiftsstrukturen. 

Parlamentet stöder rekommendationerna i 

revisionsrättens årsrapport för 2016 om att 

det bör finnas en effektiv 

resultatmätningsram med indikatorer, att 

rapporteringen bör bli effektivare och 

bättre avvägd och att resultaten av 

bedömningen bör bli mera lättillgängliga. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Ändringsförslag  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

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 53a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  53a. Europaparlamentet påminner om 

att EU:s strukturfonder inte får användas 

på ett sätt som direkt eller indirekt stöder 

utflyttning av tjänster eller tillverkning till 

andra medlemsstater. 

Or. en 

 

 


