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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fast övertygat 
om att det är absolut nödvändigt att ta itu 
med klimatutmaningarna och att skydda 
miljön på ett sätt som ökar 
sysselsättningen, skapar nya 
arbetstillfällen, stärker konkurrenskraften, 
främjar hållbar utveckling och säkerställer 
socialt välstånd. Parlamentet understryker 
den viktiga roll som ny och framväxande 
teknik spelar för att uppnå detta mål. 
Parlamentet betonar att unionen måste 
föregå med gott exempel och inspirera 
andra länder runt om i världen att investera 
ytterligare i klimatrelaterade utgifter. 
Parlamentet välkomnar de kraftfulla 
uppmaningar till åtgärder från unionens 
ledare som nyligen gjordes vid FN:s 
toppmöte om klimatförändringar och de 
åtaganden som flera medlemsstater nyligen 
gjort om att öka utgifterna på områden 
såsom energieffektivitet, förnybar energi 
samt hållbar transport- och 
energiinfrastruktur. Parlamentet anser att 
sådana förklaringar bör åtföljas av konkreta 
åtgärder från medlemsstaternas sida, även i 
samband med överläggningar i rådet.

4. Europaparlamentet är fast övertygat 
om att det är absolut nödvändigt att ta itu 
med klimatutmaningarna och att skydda 
miljön på ett sätt som ökar 
sysselsättningen, skapar nya 
arbetstillfällen, stärker konkurrenskraften, 
främjar hållbar utveckling och säkerställer 
socialt välstånd, främjar välstånd för alla, 
skapar hållbar tillväxt och tillgodoser en 
rad sociala behov, däribland utbildning, 
hälsa och social trygghet, och samtidigt 
bekämpar fattigdomen. Parlamentet 
understryker den viktiga roll som ny och 
framväxande teknik spelar för att uppnå 
detta mål. Parlamentet betonar att unionen 
måste föregå med gott exempel och 
inspirera andra länder runt om i världen att 
investera ytterligare i klimatrelaterade 
utgifter. Parlamentet välkomnar de 
kraftfulla uppmaningar till åtgärder från 
unionens ledare som nyligen gjordes vid 
FN:s toppmöte om klimatförändringar och 
de åtaganden som flera medlemsstater 
nyligen gjort om att öka utgifterna på 
områden såsom energieffektivitet, förnybar 
energi samt hållbar transport- och 
energiinfrastruktur. Parlamentet anser att 
sådana förklaringar bör åtföljas av konkreta 
åtgärder från medlemsstaternas sida, även i 
samband med överläggningar i rådet.
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet föreslår därför 
en budget för 2020 som i hög grad bidrar 
till att ta itu med miljöutmaningar och 
klimatförändringar och som så långt det är 
möjligt kompenserar för den befintliga 
eftersläpningen när det gäller att nå målet 
på 20 % klimatrelaterade unionsutgifter för 
perioden 2014–2020. Parlamentet föreslår 
en betydande förstärkning med mer än 2 
miljarder EUR över nivån i budgetförslaget 
för budgetposter under olika rubriker, och 
framför allt under underrubrik 1a, som ger 
ett starkt bidrag till klimatutgiftsmålet. 
Parlamentet ser noggrant till att dessa 
förstärkningar inriktas mot budgetposter 
som har en utmärkt genomförandegrad och 
operativ förmåga att absorbera de 
ytterligare anslagen under 2020.

7. Europaparlamentet föreslår därför 
en budget för 2020 som i hög grad bidrar 
till att ta itu med miljöutmaningar och 
klimatförändringar och som så långt det är 
möjligt kompenserar för den befintliga 
eftersläpningen när det gäller att nå målet 
på 50 % klimatrelaterade unionsutgifter för 
slutet av perioden 2014–2020. Parlamentet 
föreslår en betydande förstärkning med 
mer än 2 miljarder EUR över nivån i 
budgetförslaget för budgetposter under 
olika rubriker, och framför allt under 
underrubrik 1a, som ger ett starkt bidrag 
till klimatutgiftsmålet. Parlamentet ser 
noggrant till att dessa förstärkningar 
inriktas mot budgetposter som har en 
utmärkt genomförandegrad och operativ 
förmåga att absorbera de ytterligare 
anslagen under 2020.
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet föreslår 
ytterligare riktade förstärkningar av andra 
budgetposter som rör parlamentets 
prioriteringar på områden såsom små och 
medelstora företag, digitalisering, artificiell 
intelligens, cancerforskning, samarbete om 
säkerhet och rättvisa, tull, migration och 
utrikespolitik, inklusive utvecklingsbistånd 
och humanitärt bistånd.

10. Europaparlamentet föreslår 
ytterligare riktade förstärkningar av andra 
budgetposter som rör parlamentets 
prioriteringar på områden såsom små och 
medelstora företag, digitalisering, artificiell 
intelligens, cancerforskning, samarbete om 
säkerhet och rättvisa, tull, 
utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd.
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Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet anser att en 
effektiv bekämpning av korruption, 
skatteundandragande och skatteflykt, som 
praktiseras av multinationella företag och 
de rikaste individerna, skulle göra det 
möjligt att föra tillbaka ett belopp som 
kommissionen uppskattar till 1 biljon 
EUR per år till medlemsstaternas 
nationella budgetar. Parlamentet noterar 
att det verkligen saknas handlingskraft 
från EU:s sida i denna fråga. Parlamentet 
betonar i detta avseende att det är 
nödvändigt att snarast inrätta en 
europeisk myndighet med behörighet att 
bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt.
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet påpekar att 
Horisont 2020 har ett mycket stort 
europeiskt mervärde och på ett avgörande 
sätt bidrar till utvecklingen av miljövänlig 
teknik och klimat- och miljövänliga 
innovationer i syfte att lägga grunden för 
en framtid med låga koldioxidutsläpp och 
stödja övergången till en mer cirkulär 
ekonomi. Parlamentet betonar dessutom 
vikten av programmet för andra viktiga 
områden inom europeisk forskning, såsom 
digitalisering, artificiell intelligens och 
cancerforskning. Parlamentet gör därför en 
betydlig ökning av anslagen till Horisont 
2020 över nivån i budgetförslaget med 
737,8 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden. I enlighet med 
artikel 15.3 i budgetförordningen 
tillgängliggör parlamentet dessutom hela 
det belopp på 280,7 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden som dragits 
tillbaka 2018 på grund av bristande 
genomförande av forskningsprojekt, för de 
Horisont 2020-budgetposter som är mest 
relevanta för klimatrelaterade 
forskningsprojekt, och uppmanar 
kommissionen att särskilt uppmärksamma 
att det görs en rättvis geografisk fördelning 
av dessa medel.

15. Europaparlamentet påpekar att 
Horisont 2020 har ett mycket stort 
europeiskt mervärde och på ett avgörande 
sätt bidrar till utvecklingen av miljövänlig 
teknik och klimat- och miljövänliga 
innovationer i syfte att lägga grunden för 
en framtid med låga koldioxidutsläpp och 
minskningar av utsläppen i höjd med 
åtagandena i Parisavtalet och stödja 
övergången till en mer cirkulär ekonomi. 
Parlamentet betonar dessutom vikten av 
programmet för andra viktiga områden 
inom europeisk forskning, såsom 
digitalisering, artificiell intelligens och 
cancerforskning. Parlamentet gör därför en 
betydlig ökning av anslagen till Horisont 
2020 över nivån i budgetförslaget med 
737,8 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden. I enlighet med 
artikel 15.3 i budgetförordningen 
tillgängliggör parlamentet dessutom hela 
det belopp på 280,7 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden som dragits 
tillbaka 2018 på grund av bristande 
genomförande av forskningsprojekt, för de 
Horisont 2020-budgetposter som är mest 
relevanta för klimatrelaterade 
forskningsprojekt, och uppmanar 
kommissionen att särskilt uppmärksamma 
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Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
unionen att öka sina ansträngningar för 
att främja sammanhållning och social 
konvergens i Europa. Parlamentet 
föreslår att Europeiska socialfondens 
budget, i synnerhet fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt, 
fördubblas för att övervinna fattigdomen i 
Europa.

Or. en



AM\1190883SV.docx PE637.857v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

16.10.2019 A9-0017/30

Ändringsförslag 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet anser att 
tillräckliga resurser bör tillhandahållas i 
unionsbudgeten för genomförandet av 
den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionens yttersta 
randområden liksom för 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 av den 
24 oktober 2017 om ett starkare och 
förnyat strategiskt partnerskap med EU:s 
yttersta randområden.
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Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet föreslår, efter 
överenskommelsen om utnämningen av 
den nya europeiska chefsåklagaren, att 
hennes kontor förses med betydande 
ekonomiska medel och personal så att 
Europeiska åklagarmyndigheten kan 
fungera fullt ut när den tillträder 2020.
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Förslag till resolution
Punkt 40a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

40a. Europaparlamentet föreslår en 
ansenlig ökning av budgetposten för 
”mänsklig utveckling”, som bör syfta till 
att kompensera för Förenta staternas 
beslut nyligen om att skära ned 
finansieringen av den globala 
utvecklingen, särskilt för icke-statliga 
organisationer som arbetar på området 
för reproduktiv hälsa.
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Förslag till resolution
Punkt 56 – led c

Förslag till resolution Ändringsförslag

c) när det gäller Europeiska 
ombudsmannen, att lägga till två AD-
tjänster utöver 2020 års budget, 
kombinerat med mindre nedskärningar av 
tre budgetposter, för att balansera de 
belopp som återinförts för två andra 
budgetposter.

c) när det gäller Europeiska 
ombudsmannen, att lägga till två AD-
tjänster utöver 2020 års budget.

Or. en


