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2.7.2018 A8-0247/3 

Ändringsförslag  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet tar del av 

kommissionens förhandsbedömning av 

fortsättningen på den förberedande 

åtgärden om ett barngarantisystem. 

Parlamentet understryker den hänvisning 

som görs i denna till ett eventuellt mer 

omfattande genomförande inom ramen 

för Europeiska socialfonden. Parlamentet 

föreslår att möjligheten att införa en 

tredje genomförandefas utnyttjas för att 

förbereda inför detta mer omfattande 

genomförandet inom ramen för ESF +. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Ändringsförslag  4 

Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet är fortfarande 

övertygat om att de utmaningar som 

EU:s yttre åtgärder ställs inför kräver en 

varaktig finansiering som överstiger den 

nuvarande storleken på rubrik 4. 

Parlamentet vidhåller att nya initiativ bör 

finansieras med nya anslag och att alla 

alternativ som ökar flexibiliteten bör 

utnyttjas fullt ut. Parlamentet motsätter sig 

dock den föreslagna finansieringen av 

förlängningen av faciliteten för flyktingar i 

Turkiet, eftersom detta avsevärt skulle 

begränsa både möjligheterna att finansiera 

andra prioriterade områden inom rubrik 4 

och EU-budgetens väsentliga roll att nå ut 

till människor i nöd och främja 

grundläggande värderingar. 

50. Europaparlamentet är fortfarande 

övertygat om att de utmaningar som 

EU:s yttre åtgärder ställs inför kräver en 

varaktig finansiering som överstiger den 

nuvarande storleken på rubrik 4. 

Parlamentet vidhåller att nya initiativ bör 

finansieras med nya anslag och att alla 

alternativ som ökar flexibiliteten bör 

utnyttjas fullt ut. Parlamentet motsätter sig 

dock den föreslagna finansieringen av 

förlängningen av faciliteten för flyktingar i 

Turkiet och den överenskommelse i detta 

avseende som nåddes i rådet den 29 juni 

2018, eftersom de avsevärt skulle begränsa 

både möjligheterna att finansiera andra 

prioriterade områden inom rubrik 4 och 

EU-budgetens väsentliga roll att nå ut till 

människor i nöd och främja grundläggande 

värderingar. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Ändringsförslag  5 

Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet beklagar 

kommissionens förslag till finansiering av 

den andra delen av faciliteten för flyktingar 

i Turkiet. Parlamentet stöder en 

förlängning av faciliteten för flyktingar i 

Turkiet men vidhåller, såsom föreslagits av 

kommissionen den 14 mars 2018, att EU-

budgeten bör bidra till dess finansiering 

med 1 miljard EUR, och att 

medlemsstaterna bör bidra med 2 

miljarder EUR genom bilaterala bidrag, i 

syfte att lämna tillräckliga marginaler 

under den fleråriga budgetramens särskilda 

instrument för oförutsedda händelser under 

de sista två åren av den nuvarande fleråriga 

budgetramen liksom för finansieringen av 

andra prioriteringar. Parlamentet vidhåller 

också att eftersom faciliteten för flyktingar 

i Turkiet har varit ett nytt initiativ inom 

den nuvarande fleråriga budgetramen bör 

den finansieras genom nya anslag. 

Parlamentet beklagar att trots 

Europaparlamentets tydliga begäran om att 

få delta fullt ut i beslutsprocessen avseende 

förlängning av faciliteten för flyktingar i 

Turkiet, bland annat för att undvika en 

upprepning av förfarandet för dess 

inrättande, har inga förhandlingar om 

finansieringen av den andra delen av 

faciliteten hittills ägt rum mellan 

parlamentet och rådet. Parlamentet 

16. Europaparlamentet beklagar 

kommissionens förslag till finansiering av 

den andra delen av faciliteten för flyktingar 

i Turkiet och den överenskommelse i detta 

avseende som nåddes mellan 

medlemsstaterna i rådet den 29 juni 2018. 

Parlamentet stöder en förlängning av 

faciliteten för flyktingar i Turkiet men 

vidhåller, såsom föreslagits av 

kommissionen den 14 mars 2018, att EU-

budgeten bör bidra till dess finansiering 

med 1 miljard EUR, och att 

medlemsstaterna bör bidra med 2 

miljarder EUR genom bilaterala bidrag, i 

syfte att lämna tillräckliga marginaler 

under den fleråriga budgetramens särskilda 

instrument för oförutsedda händelser under 

de sista två åren av den nuvarande fleråriga 

budgetramen liksom för finansieringen av 

andra prioriteringar. Parlamentet vidhåller 

också att eftersom faciliteten för flyktingar 

i Turkiet har varit ett nytt initiativ inom 

den nuvarande fleråriga budgetramen bör 

den finansieras genom nya anslag. 

Parlamentet beklagar att trots 

Europaparlamentets tydliga begäran om att 

få delta fullt ut i beslutsprocessen avseende 

förlängning av faciliteten för flyktingar i 

Turkiet, bland annat för att undvika en 

upprepning av förfarandet för dess 

inrättande, har inga förhandlingar om 
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informerar medlemsstaterna om att 

parlamentet har all rätt att utöva sin roll 

som en av EU-budgetmyndighetens två 

grenar och att parlamentet kommer att göra 

detta, vilket man redan meddelat vid 

tidigare tillfällen. Parlamentet beklagar att 

rådet trots det humanitära nödläget hittills 

inte lyckats nå fram till en gemensam 

ståndpunkt om finansieringen av 

faciliteten för flyktingar i Turkiet. 

finansieringen av den andra delen av 

faciliteten hittills ägt rum mellan 

parlamentet och rådet. Parlamentet 

informerar medlemsstaterna om att 

parlamentet har all rätt att utöva sin roll 

som en av EU-budgetmyndighetens två 

grenar och att parlamentet kommer att göra 

detta, vilket man redan meddelat vid 

tidigare tillfällen. 

Or. en 

 

 


