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8.3.2018 A8-0048/118 

Ändringsförslag  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 89b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  89b. Europaparlamentet anser det helt 

avgörande att sammanhållningspolitiken 

även fortsättningsvis omfattar samtliga 

EU-regioner och fortsätter att vara 

unionens huvudsakliga solidaritets-, 

utvecklings- och investeringsinstrument, 

på grundval av en långsiktig strategi och 

långfristiga perspektiv, och med en budget 

som står i proportion till utmaningarna. 

Parlamentet begär därför att det 

nuvarande taket på 1 % för EU:s utgifter 

ökas till minst 1,3 % av EU:s BNI, så att 

man kan fortsätta att stödja befintliga 

politikområden samtidigt som man 

undviker att finansiera nya utmaningar 

på deras bekostnad och håller kvar 

sammanhållningspolitikens andel på 

nuvarande nivå, dvs. mer än en tredjedel 

av den fleråriga budgetramen. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Ändringsförslag  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 89c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  89c. Europaparlamentet betonar att de 

sammanhållningspolitiska instrumenten 

visserligen främst gynnar de minst 

utvecklade regionerna men att de 

fattigaste områdena, städerna och 

landsbygdsområdena inom rika regioner 

också bör vara prioriterade 

investeringsområden för 

sammanhållningspolitiken. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Ändringsförslag  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 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 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 är djupt bekymrat över 

kommissionens senaste uttalanden om de 

kraftiga budgetnedskärningar av 

sammanhållningspolitiken som möjligen 

skulle kunna ske i nästa fleråriga 

budgetram och som skulle leda till att 

vissa regioner eller till och med de flesta 

lämnas utanför den. Parlamentet 

förespråkar en budget som står i 

proportion till de utmaningar som 

regionerna står inför och begär att 

sammanhållningspolitiken inte görs till en 

justerbar variabel. Parlamentet betonar 

att det är icke-förhandlingsbart för 

Europaparlamentet att alla EU:s regioner 

omfattas av sammanhållningspolitiken. 
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 
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demografiska indikatorer för att bättre 

kunna ta hänsyn till nya former av 

ojämlikhet mellan och inom EU:s regioner 

i alla medlemsstater. Parlamentet är 

övertygat om att en viktig utmaning för 

den framtida sammanhållningspolitiken 

kommer att vara att ge tillräckligt stöd till 

medelinkomstregioner så de kan 

upprätthålla sina positiva 

utvecklingsbanor och att 

sammanhållningspolitiken måste minska 

skillnaderna mellan och inom regionerna 

och förhindra sårbara regioner att hamna 

på efterkälken genom att utvidga 

tillämpningsområdet och andelen medel 

som finns tillgängliga för kategorin 

övergångsregion. Parlamentet vill 

dessutom att man under den nya 

programperioden fortsätter med de faktorer 

som gjorde sammanhållningspolitiken mer 

modern och resultatinriktad under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Ändringsförslag  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 90a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  90a. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt att sammanhållningspolitiken 

inte får bli föremål för några villkor på 

EU-nivå som inte kan påverkas av lokala 

och regionala myndigheter och andra 

stödmottagare. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Ändringsförslag  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  90b. Europaparlamentet anser att 

tillräckliga resurser bör tillhandahållas i 

nästa fleråriga budgetram för 

genomförandet av den ekonomiska, 

sociala och territoriella 

sammanhållningen i EU:s yttersta 

randområden liksom specifika åtgärder i 

de regioner som omfattas av artikel 349 i 

EUF-fördraget, i enlighet med de mål och 

principer som anges i kommissionens 

meddelande om ett starkare och förnyat 

strategiskt partnerskap med EU:s yttersta 

randområden. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Ändringsförslag  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

91. Europaparlamentet är starkt 

engagerat till förmån för de åtaganden 

som följer av artikel 9 i EUF-fördraget för 
att säkra ett socialt Europa och genomföra 

den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter på basis av hållbar tillväxt 

inom en starkt konkurrenskraftig social 

marknadsekonomi, i syfte att uppnå full 

sysselsättning och sociala framsteg samt 

främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män, solidaritet mellan generationer och 

skydd av barnets rättigheter i enlighet med 

fördraget. Parlamentet betonar att detta 

kräver att socialpolitiken ges tillräcklig 

finansiering, och understryker det därav 

följande behovet av att öka anslagen till de 

befintliga instrument som bidrar till dessa 

mål, särskilt ESF, 

ungdomssysselsättningsinitiativet, fonden 

för europeiskt bistånd till dem som har det 

sämst ställt, Europeiska fonden för 

justering för globaliseringseffekter och 

EaSI. Parlamentet insisterar på att dessa 

måste upprätthållas i nästa fleråriga 

budgetram och att de även i fortsättningen 

främst måste genomföras med hjälp av 

bidrag. 

91. Europaparlamentet är starkt 

engagerat för att ställa om det europeiska 

bygget till att genomföra den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter, i syfte att 

uppnå full sysselsättning och sociala 

framsteg samt främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män, solidaritet mellan 

generationer och skydd av barnets 

rättigheter i enlighet med EUF-fördraget. 

Parlamentet betonar att detta kräver att 

socialpolitiken ges tillräcklig finansiering, 

och understryker det därav följande 

behovet av att öka anslagen till de 

befintliga instrument som bidrar till dessa 

mål, särskilt ESF, 

ungdomssysselsättningsinitiativet, fonden 

för europeiskt bistånd till dem som har det 

sämst ställt, Europeiska fonden för 

justering för globaliseringseffekter och 

EaSI. Parlamentet insisterar på att dessa 

inte bara måste säkerställas i nästa 

fleråriga budgetram utan också stärkas 

finansiellt i syfte att uppfylla sina mål och 

att de även i fortsättningen främst måste 

genomföras med hjälp av bidrag. 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Ändringsförslag  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 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 insisterar på att 

ESF bör stödja övergången till en 

cirkulär ekonomi genom att erbjuda och 

öka stödet till utbildning av arbetstagare. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Ändringsförslag  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

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 99a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  99a. Europaparlamentet erinrar om att 

frihandelsavtal inte enbart minskar 

sysselsättningen, särskilt inom jordbruket, 

utan mycket ofta äventyrar den 

ekonomiska och sociala 

sammanhållningen och ökar obehaget 

bland arbetstagare och missnöjet i den 

allmänna opinionen. Parlamentet anser 

att en sammanhållen strategi för 

solidarisk protektionism skulle minska 

risken för utkontraktering av 

affärsverksamhet och förbättra 

förutsättningarna för omlokalisering av 

den industriella produktionen inom EU. 

Parlamentet insisterar på vikten av en 

verklig industripolitik på unionsnivå med 

sikte på en hållbar tillväxt för alla. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Ändringsförslag  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

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 99b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  99b. Europaparlamentet anser att mot 

bakgrund av den humanitära 

nödsituation som uppstått till följd av 

krisen i mottagandet av migranter bör de 

repressiva unionsorganen kompletteras av 

ett EU-organ med ett mandat som är 

inriktat på skyddet av enskilda, 

humanitärt bistånd och räddningsinsatser 

som garanterar grundläggande rättigheter 

för alla, både för dem som är 

unionsmedborgare och dem som inte är 

det. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Ändringsförslag  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 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 

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. 

Parlamentet förkastar alla försök att 

åternationalisera kostnaderna för den 
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gemensamma jordbrukspolitiken och 

betonar behovet av mekanismer för 

offentlig reglering av produktion och 

marknader, i syfte att säkerställa rättvisa 

producentpriser och en stabil och 

anständig inkomst för lantbrukare. 

Or. en 

 

 


