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Ändringsförslag  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet förespråkar en 

verklig förenkling av de sektorsvisa 

genomförandebestämmelserna för 

stödmottagarna och en minskning av den 

administrativa bördan. 

50. Europaparlamentet förespråkar en 

verklig förenkling av de sektorsvisa 

genomförandebestämmelserna för 

stödmottagarna och en minskning av den 

administrativa bördan, och efterlyser 

parallellt en harmoniserad tolkning och 

enklare tillgång till bidrag genom en 

lättare administrativ börda och enklare 

förfaranden för alla 

finansieringsinstrument, tillsammans med 

mer kapacitetsbyggnad, information och 

tekniskt bistånd, särskilt för mindre 

sökande, och begär att en korrekt 

användning av medel säkerställs genom 

tydliga utgiftsregler, övervakning och 

utvärdering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet förespråkar en 

verklig förenkling av de sektorsvisa 

genomförandebestämmelserna för 

stödmottagarna och en minskning av den 

administrativa bördan. 

50. Europaparlamentet förespråkar en 

verklig förenkling av de sektorsvisa 

genomförandebestämmelserna för 

stödmottagarna och en minskning av den 

administrativa bördan. Parlamentet kräver 

en övergång till en riskbaserad 

bedömning som innebär att 

kontrollresurserna i högre grad kan 
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inriktas på de regioner och 

politikområden där risken för 

oegentligheter har visat sig vara större. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  275 

Siegfried Mureşan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet förespråkar en 

verklig förenkling av de sektorsvisa 

genomförandebestämmelserna för 

stödmottagarna och en minskning av den 

administrativa bördan. 

50. Europaparlamentet förespråkar en 

verklig förenkling av de sektorsvisa 

genomförandebestämmelserna för 

stödmottagarna och en minskning av den 

administrativa bördan genom ytterligare 

standardisering och förenkling av 

programplaneringsdokumenten på 

nationell nivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  276 

Indrek Tarand 

 

Förslag till resolution 

Punkt 51 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet påminner om att 

principen om enhet, det vill säga att 

unionens samtliga inkomster och utgifter 

ska tas upp i budgeten, både är ett krav i 

fördraget och ett grundläggande 

demokratiskt villkor för en budget som är 

transparent, legitim och möjliggör 

ansvarsutkrävande. Parlamentet beklagar 

att denna princip har blivit allt svagare, 

från det historiska arvet från Europeiska 

utvecklingsfonden, genom inrättandet av 

den europeiska stabilitetsmekanismen, till 

51. Europaparlamentet påminner om att 

principen om enhet, det vill säga att 

unionens samtliga inkomster och utgifter 

ska tas upp i budgeten, både är ett krav i 

fördraget och ett grundläggande 

demokratiskt villkor för en budget som är 

transparent, legitim och möjliggör 

ansvarsutkrävande. Parlamentet beklagar 

att denna princip har blivit allt svagare, 

från det historiska arvet från Europeiska 

utvecklingsfonden, genom inrättandet av 

den europeiska stabilitetsmekanismen, till 
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den nyliga inflationen av mekanismer 

utanför budgeten i form av innovativa 

finansieringsinstrument och externa 

förvaltningsfonder eller faciliteter. 

den nyliga inflationen av mekanismer 

utanför budgeten i form av innovativa 

finansieringsinstrument och externa 

förvaltningsfonder eller faciliteter. 

Parlamentet upprepar återigen vikten av 

en budget som är offentligt tillgänglig för 

alla medborgare, för att säkerställa 

transparens och ansvarsskyldighet, i 

synnerhet i fall med delad förvaltning 

med medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  277 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet ifrågasätter 

huruvida inrättandet av instrument utanför 

unionens budget är berättigat och om det 

tillför ett mervärde. Parlamentet anser att 

beslut om att inrätta eller upprätthålla 

sådana instrument i själva verket drivs av 

försök att dölja de verkliga finansiella 

behoven och kringgå begränsningarna i den 

fleråriga budgetramen och taket för egna 

medel. Parlamentet beklagar att de också 

ofta innebär ett kringgående av 

parlamentets tredubbla ansvar som 

lagstiftare, budgetmyndighet och 

kontrollmyndighet. 

52. Europaparlamentet ifrågasätter 

huruvida inrättandet av instrument utanför 

unionens budget är berättigat och om det 

tillför ett mervärde. Parlamentet anser att 

beslut om att inrätta eller upprätthålla 

sådana instrument i själva verket drivs av 

försök att dölja de verkliga finansiella 

behoven och kringgå begränsningarna i den 

fleråriga budgetramen och taket för egna 

medel. Parlamentet beklagar att de också 

ofta innebär ett kringgående av 

parlamentets tredubbla ansvar som 

lagstiftare, budgetmyndighet och 

kontrollmyndighet. Parlamentet är därför 

fast övertygat att alla instrument bör 

inrättas inom ramen för EU:s budget med 

en justering av den fleråriga 

budgetramens tak i enlighet därmed.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 
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Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet ifrågasätter 

huruvida inrättandet av instrument utanför 

unionens budget är berättigat och om det 

tillför ett mervärde. Parlamentet anser att 

beslut om att inrätta eller upprätthålla 

sådana instrument i själva verket drivs av 

försök att dölja de verkliga finansiella 

behoven och kringgå begränsningarna i den 

fleråriga budgetramen och taket för egna 

medel. Parlamentet beklagar att de också 

ofta innebär ett kringgående av 

parlamentets tredubbla ansvar som 

lagstiftare, budgetmyndighet och 

kontrollmyndighet. 

52. Europaparlamentet ifrågasätter 

huruvida inrättandet av instrument utanför 

unionens budget är berättigat och om det 

tillför ett mervärde. Parlamentet anser att 

beslut om att inrätta eller upprätthålla 

sådana instrument i själva verket drivs av 

försök att dölja de verkliga finansiella 

behoven och kringgå begränsningarna i den 

fleråriga budgetramen och taket för egna 

medel. Parlamentet beklagar att de också 

ofta innebär ett kringgående av 

parlamentets tredubbla ansvar som 

lagstiftare, budgetmyndighet och 

kontrollmyndighet och leder till mindre 

transparens för allmänheten och 

stödmottagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet ifrågasätter 

huruvida inrättandet av instrument utanför 

unionens budget är berättigat och om det 

tillför ett mervärde. Parlamentet anser att 

beslut om att inrätta eller upprätthålla 

sådana instrument i själva verket drivs av 

försök att dölja de verkliga finansiella 

behoven och kringgå begränsningarna i den 

fleråriga budgetramen och taket för egna 

medel. Parlamentet beklagar att de också 

ofta innebär ett kringgående av 

parlamentets tredubbla ansvar som 

52. Europaparlamentet ifrågasätter 

huruvida inrättandet av instrument utanför 

unionens budget är berättigat och om det 

tillför ett mervärde. Parlamentet anser att 

beslut om att inrätta eller upprätthålla 

sådana instrument i själva verket drivs av 

försök att dölja de verkliga finansiella 

behoven och kringgå begränsningarna i den 

fleråriga budgetramen och taket för egna 

medel. Parlamentet beklagar att de också 

ofta innebär ett kringgående av 

parlamentets tredubbla ansvar som 
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lagstiftare, budgetmyndighet och 

kontrollmyndighet. 

lagstiftare, budgetmyndighet och 

kontrollmyndighet och leder till mindre 

transparens för allmänheten och 

stödmottagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet upprepar 

därför sin sedan länge etablerade 

ståndpunkt att den europeiska 

utvecklingsfonden, tillsammans med 

andra instrument utanför den fleråriga 

budgetramen, bör ingå i unionens budget. 

Parlamentet understryker dock att de 

respektive anslagen bör läggas till utöver 

de överenskomna taken i den fleråriga 

budgetramen, så att införlivandet av dessa 

instrument i budgeten inte får någon 

negativ inverkan vare sig på deras 

finansiering eller på annan EU-politik 

och andra EU-program. Parlamentet 

välkomnar i princip förslaget om att 

integrera Europeiska 

stabilitetsmekanismen i unionens finanser 

i form av en europeisk valutafond, utan 

att detta påverkar dess framtida 

utformning. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  281 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 53 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet upprepar därför 

sin sedan länge etablerade ståndpunkt att 

den europeiska utvecklingsfonden, 

tillsammans med andra instrument utanför 

den fleråriga budgetramen, bör ingå i 

unionens budget. Parlamentet 

understryker dock att de respektive 

anslagen bör läggas till utöver de 

överenskomna taken i den fleråriga 

budgetramen, så att införlivandet av dessa 

instrument i budgeten inte får någon 

negativ inverkan vare sig på deras 

finansiering eller på annan EU-politik 

och andra EU-program. Parlamentet 

välkomnar i princip förslaget om att 

integrera Europeiska 

stabilitetsmekanismen i unionens finanser 

i form av en europeisk valutafond, utan 

att detta påverkar dess framtida 

utformning. 

53. Europaparlamentet upprepar därför 

sin sedan länge etablerade ståndpunkt att 

den europeiska utvecklingsfonden, 

tillsammans med andra instrument utanför 

den fleråriga budgetramen, bör ingå i 

unionens budget. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  282 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet anser också att 

när det bedöms att en viss andel av 

transaktionerna måste genomföras 

utanför budgeten för att uppnå vissa 

specifika mål, till exempel genom 

utnyttjande av finansiella instrument eller 

förvaltningsfonder, bör dessa vara av 

begränsad omfattning, vara helt 

transparenta och backas upp av strikta 

regler för beslutsfattande och 

ansvarsskyldighet. 

utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet anser också att 

när det bedöms att en viss andel av 

transaktionerna måste genomföras utanför 

budgeten för att uppnå vissa specifika mål, 

till exempel genom utnyttjande av 

finansiella instrument eller 

förvaltningsfonder, bör dessa vara av 

begränsad omfattning, vara helt 

transparenta och backas upp av strikta 

regler för beslutsfattande och 

ansvarsskyldighet. 

54. Europaparlamentet anser också att 

när det bedöms att en viss andel av 

transaktionerna måste genomföras utanför 

budgeten för att uppnå vissa specifika mål, 

till exempel genom utnyttjande av 

finansiella instrument eller 

förvaltningsfonder, bör dessa vara av 

begränsad omfattning, vara helt 

transparenta och backas upp av strikta 

regler för beslutsfattande och 

ansvarsskyldighet. Parlamentet påminner 

om att EU:s förvaltningsfonder endast bör 

stödja åtgärder utanför unionen, och 

påminner vidare om att parlamentet bör 

kunna utöva sin kontrollbefogenhet inte 

bara över inrättandet av sådana EU-

förvaltningsfonder, utan också över alla 

deras utbetalningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet anser också att 

när det bedöms att en viss andel av 

transaktionerna måste genomföras utanför 

budgeten för att uppnå vissa specifika mål, 

till exempel genom utnyttjande av 

finansiella instrument eller 

54. Europaparlamentet anser också att 

när det bedöms att en viss andel av 

transaktionerna måste genomföras utanför 

budgeten för att uppnå vissa specifika mål, 

till exempel genom utnyttjande av 

finansiella instrument eller 
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förvaltningsfonder, bör dessa vara av 

begränsad omfattning, vara helt 

transparenta och backas upp av strikta 

regler för beslutsfattande och 

ansvarsskyldighet. 

förvaltningsfonder, bör dessa vara av 

begränsad omfattning och varaktighet, 

vara helt transparenta och backas upp av 

strikta regler för beslutsfattande och 

ansvarsskyldighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  285 

John Howarth 

 

Förslag till resolution 

Punkt 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet anser att i nästa 

fleråriga budgetram bör unionens budget 

med större noggrannhet visa omfattningen 

av inkomster avsatta för särskilda ändamål 

och deras inverkan på faktiska utgifter, i 

synnerhet de inkomster som härrör från 

bidrag från tredjeländer. Parlamentet 

understryker att detta är ännu mer relevant 

med tanke på Förenade kungarikets önskan 

att delta i vissa av unionens budgetprogram 

inom ramen för den nya fleråriga 

budgetramen efter 2020 som ett tredjeland, 

som landet uttryckt i samband med 

förhandlingarna om utträde ur unionen. 

55. Europaparlamentet anser att i nästa 

fleråriga budgetram bör unionens budget 

med större noggrannhet visa omfattningen 

av inkomster avsatta för särskilda ändamål 

och deras inverkan på faktiska utgifter, i 

synnerhet de inkomster som härrör från 

bidrag från tredjeländer. Parlamentet 

understryker att detta är ännu mer relevant 

med tanke på Förenade kungarikets önskan 

att delta i vissa av unionens budgetprogram 

inom ramen för den nya fleråriga 

budgetramen efter 2020 som ett tredjeland, 

som landet uttryckt i samband med 

förhandlingarna om utträde ur unionen. 

Parlamentet framhåller i detta avseende 

att tredjeländers deltagande i EU:s 

program bör stödjas om detta deltagande 

ger betydande fördelar för EU och för 

tredjelandet eller tredjeländerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 55 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet anser att i nästa 

fleråriga budgetram bör unionens budget 

med större noggrannhet visa omfattningen 

av inkomster avsatta för särskilda ändamål 

och deras inverkan på faktiska utgifter, i 

synnerhet de inkomster som härrör från 

bidrag från tredjeländer. Parlamentet 

understryker att detta är ännu mer relevant 

med tanke på Förenade kungarikets önskan 

att delta i vissa av unionens budgetprogram 

inom ramen för den nya fleråriga 

budgetramen efter 2020 som ett tredjeland, 

som landet uttryckt i samband med 

förhandlingarna om utträde ur unionen. 

55. Europaparlamentet anser att i nästa 

fleråriga budgetram bör unionens budget 

med större noggrannhet visa omfattningen 

av inkomster avsatta för särskilda ändamål 

och deras inverkan på faktiska utgifter, i 

synnerhet de inkomster som härrör från 

bidrag från tredjeländer. Parlamentet 

understryker att detta är ännu mer relevant 

med tanke på Förenade kungarikets önskan 

att delta i vissa av unionens budgetprogram 

inom ramen för den nya fleråriga 

budgetramen efter 2020 som ett tredjeland, 

som landet uttryckt i samband med 

förhandlingarna om utträde ur unionen. 

Parlamentet betonar emellertid att en 

sammankoppling mellan specifika 

inkomster och utgifter bör undvikas i 

budgeten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 55a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 55a. Europaparlamentet1a anser att det 

är viktigt att stärka transparensen i den 

fleråriga budgetramen under nästa 

period, och framhåller i detta avseende 

den outnyttjade potentialen att skapa 

förbindelser med EU:s digitala agenda 

genom att använda innovativa europeiska 

digitala plattformar till att göra 

information om målen, stödmottagarna 

och resultaten av EU:s utgifter och 

utlåning synligare och mer tillgänglig för 

medborgare och investerare. 

 __________________ 
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 1a Ändringen föreslagen av NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet påminner om 

ackumuleringen av obetalda räkningar i 

slutet av den föregående fleråriga 

budgetramen, vilken fortplantade sig till 

den nuvarande, med en historisk 

toppnotering på 24,7 miljarder EUR i slutet 

av 2014, huvudsakligen inom 

sammanhållningspolitiken, p.g.a. den sena 

starten för de tidigare programmen, 

underbudgetering och otillräckliga 

betalningstak. Parlamentet beklagar att 

ansträngningarna att klara av denna 

eftersläpning som var kopplad till perioden 

2007–2013 ledde till medvetna försök att 

fördröja starten för vissa av programmen 

för 2014–2020, och har bidragit till den 

motsatta tendensen av underutnyttjande i 

budgetarna för 2016 och 2017. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ta fram konkreta 

åtgärder för att påskynda genomförandet av 

programmen för 2014–2020, och varnar för 

en upprepning av krisen i övergången 

mellan två budgetramar. 

56. Europaparlamentet påminner om 

ackumuleringen av obetalda räkningar i 

slutet av den föregående fleråriga 

budgetramen, vilken fortplantade sig till 

den nuvarande, med en historisk 

toppnotering på 24,7 miljarder EUR i slutet 

av 2014, huvudsakligen inom 

sammanhållningspolitiken, p.g.a. den sena 

starten för de tidigare programmen, 

underbudgetering och otillräckliga 

betalningstak. Parlamentet beklagar att 

ansträngningarna att klara av denna 

eftersläpning som var kopplad till perioden 

2007–2013 ledde till medvetna försök att 

fördröja starten för vissa av programmen 

för 2014–2020, och har bidragit till den 

motsatta tendensen av underutnyttjande i 

budgetarna för 2016 och 2017. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ta fram konkreta 

åtgärder för att påskynda genomförandet av 

programmen för 2014–2020, och varnar för 

en upprepning av krisen i övergången 

mellan två budgetramar. Parlamentet 

uppmanar de nationella 

finansministrarna i alla medlemsstater att 

delta i de regelbundna mötena om 

betalningar mellan de tre EU-

institutionerna för att föra en givande 

diskussion om möjliga åtgärder för att 

förbättra genomförandet av program 

under delad förvaltning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  289 

Tamás Deutsch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet påminner om 

ackumuleringen av obetalda räkningar i 

slutet av den föregående fleråriga 

budgetramen, vilken fortplantade sig till 

den nuvarande, med en historisk 

toppnotering på 24,7 miljarder EUR i slutet 

av 2014, huvudsakligen inom 

sammanhållningspolitiken, p.g.a. den sena 

starten för de tidigare programmen, 

underbudgetering och otillräckliga 

betalningstak. Parlamentet beklagar att 

ansträngningarna att klara av denna 

eftersläpning som var kopplad till perioden 

2007–2013 ledde till medvetna försök att 

fördröja starten för vissa av programmen 

för 2014–2020, och har bidragit till den 

motsatta tendensen av underutnyttjande i 

budgetarna för 2016 och 2017. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ta fram konkreta 

åtgärder för att påskynda genomförandet av 

programmen för 2014–2020, och varnar för 

en upprepning av krisen i övergången 

mellan två budgetramar. 

56. Europaparlamentet påminner om 

ackumuleringen av obetalda räkningar i 

slutet av den föregående fleråriga 

budgetramen, vilken fortplantade sig till 

den nuvarande, med en historisk 

toppnotering på 24,7 miljarder EUR i slutet 

av 2014, huvudsakligen inom 

sammanhållningspolitiken, p.g.a. den sena 

starten för de tidigare programmen, 

underbudgetering och otillräckliga 

betalningstak. Parlamentet beklagar att 

ansträngningarna att klara av denna 

eftersläpning som var kopplad till perioden 

2007–2013 ledde till medvetna försök att 

fördröja starten för vissa av programmen 

för 2014–2020, och har bidragit till den 

motsatta tendensen av underutnyttjande i 

budgetarna för 2016 och 2017. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ta fram konkreta 

åtgärder för att påskynda genomförandet av 

programmen för 2014–2020, och varnar för 

en upprepning av krisen i övergången 

mellan två budgetramar. Parlamentet 

påminner kommissionen om att en 

förenkling av genomförandereglerna, en 

minimering av den administrativa bördan 

för medlemsstaterna och en samtidig 

fortsatt utbyggnad av befintliga strukturer 

kan förkorta den tid det tar för nya 

program att uppnå marschfart. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  290 

Marco Valli 
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Förslag till resolution 

Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet påminner om 

ackumuleringen av obetalda räkningar i 

slutet av den föregående fleråriga 

budgetramen, vilken fortplantade sig till 

den nuvarande, med en historisk 

toppnotering på 24,7 miljarder EUR i slutet 

av 2014, huvudsakligen inom 

sammanhållningspolitiken, p.g.a. den sena 

starten för de tidigare programmen, 

underbudgetering och otillräckliga 

betalningstak. Parlamentet beklagar att 

ansträngningarna att klara av denna 

eftersläpning som var kopplad till perioden 

2007–2013 ledde till medvetna försök att 

fördröja starten för vissa av programmen 

för 2014–2020, och har bidragit till den 

motsatta tendensen av underutnyttjande i 

budgetarna för 2016 och 2017. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ta fram konkreta 

åtgärder för att påskynda genomförandet av 

programmen för 2014–2020, och varnar för 

en upprepning av krisen i övergången 

mellan två budgetramar. 

56. Europaparlamentet påminner om 

ackumuleringen av obetalda räkningar i 

slutet av den föregående fleråriga 

budgetramen, vilken fortplantade sig till 

den nuvarande, med en historisk 

toppnotering på 24,7 miljarder EUR i slutet 

av 2014, huvudsakligen inom 

sammanhållningspolitiken, p.g.a. den sena 

starten för de tidigare programmen. 

Parlamentet beklagar att ansträngningarna 

att klara av denna eftersläpning som var 

kopplad till perioden 2007–2013 ledde till 

medvetna försök att fördröja starten för 

vissa av programmen för 2014–2020, och 

har bidragit till den motsatta tendensen av 

underutnyttjande i budgetarna för 2016 och 

2017. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att ta 

fram konkreta åtgärder för att påskynda 

genomförandet av programmen för 2014–

2020, och varnar för en upprepning av 

krisen i övergången mellan två 

budgetramar. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  291 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 58 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet vill att de 

framtida taken sätts på en lämplig nivå 

som lämnar endast en begränsad och 

realistisk skillnad mellan nivån på 

åtagandebemyndiganden och 

betalningsbemyndiganden och som 

58. Europaparlamentet vill att de 

framtida betalningstaken sätts på samma 

nivå som åtagandetaken. Parlamentet 

påminner om att betalningar är en logisk 

och rättslig följd av åtaganden och att 

åtaganden därför kommer att leda till 
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beaktar att man måste uppfylla åtagandena 

från den nuvarande finansieringsperioden 

som kommer att omvandlas till betalningar 

först efter 2020. 

betalningar. Parlamentet betonar att 

betalningstaken inte fastställer nivån på 

betalningarna för de årliga budgetar som 

ska antas av budgetmyndighetens två 

grenar, utan den maximinivå som man 

kan enas om. Parlamentet anser därför att 

alla tekniska åtgärder bör utnyttjas för att 

undvika att betalningar utförs, i synnerhet 

för att beakta att man måste uppfylla 

åtagandena från den nuvarande 

finansieringsperioden som kommer att 

omvandlas till betalningar först efter 2020. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  292 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten förfogar över ett stort antal 

instrument som finansierar det 

europeiska projektet och som kan delas in 

i följande två kategorier: bidrag och 

finansieringsinstrument i form av 

garantier, lån, riskdelning eller eget 

kapital. Parlamentet framhåller också den 

europeiska fonden för strategiska 

investeringar, vars syfte det är att 

mobilisera privat kapital i hela EU för att 

stödja projekt på områden som är centrala 

för EU:s ekonomi, och som bör 

komplettera de begränsade offentliga 

medlen. 

59. Europaparlamentet framhåller 

också att den europeiska fonden för 

strategiska investeringar inte har lyckats 

överbrygga klyftan mellan efterfrågan, 

sysselsättning och inflation, framför allt i 

de perifera länderna i euroområdet, vilka 

uppenbart måste öka de offentliga 

investeringarna inom sektorer med stor 

potential. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  293 

Bernd Kölmel 

 



 

PE616.896v01-00 16/156 AM\1144763SV.docx 

SV 

Förslag till resolution 

Punkt 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten förfogar över ett stort antal 

instrument som finansierar det europeiska 

projektet och som kan delas in i följande 

två kategorier: bidrag och 

finansieringsinstrument i form av garantier, 

lån, riskdelning eller eget kapital. 

Parlamentet framhåller också den 

europeiska fonden för strategiska 

investeringar, vars syfte det är att 

mobilisera privat kapital i hela EU för att 

stödja projekt på områden som är centrala 

för EU:s ekonomi, och som bör 

komplettera de begränsade offentliga 

medlen. 

59. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten förfogar över ett stort antal 

instrument som finansierar åtgärder på 

EU-nivå och som kan delas in i följande 

två kategorier: bidrag och 

finansieringsinstrument i form av garantier, 

lån, riskdelning eller eget kapital. 

Parlamentet anser att dessa instrument bör 

komplettera de begränsade offentliga 

medlen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  294 

José Manuel Fernandes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten förfogar över ett stort antal 

instrument som finansierar det europeiska 

projektet och som kan delas in i följande 

två kategorier: bidrag och 

finansieringsinstrument i form av garantier, 

lån, riskdelning eller eget kapital. 

Parlamentet framhåller också den 

europeiska fonden för strategiska 

investeringar, vars syfte det är att 

mobilisera privat kapital i hela EU för att 

stödja projekt på områden som är centrala 

för EU:s ekonomi, och som bör 

komplettera de begränsade offentliga 

medlen. 

59. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten förfogar över ett stort antal 

instrument som finansierar det europeiska 

projektet och som kan delas in i följande 

två kategorier: bidrag och 

finansieringsinstrument i form av garantier, 

lån, riskdelning eller eget kapital. 

Parlamentet framhåller också den 

europeiska fonden för strategiska 

investeringar, vars syfte det är att 

mobilisera privat och offentligt kapital i 

hela EU för att stödja projekt på områden 

som är centrala för EU:s ekonomi, för att 

komplettera den begränsade 

finansieringen. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  295 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet inser 

finansieringsinstrumentens potential att öka 

unionsbudgetens ekonomiska och politiska 

verkan. Parlamentet betonar dock att de 

endast kan tillämpas för 

inkomstgenererande projekt och således 

bara utgör ett komplement snarare än en 

alternativ form av finansiering jämfört med 

bidrag, eftersom vissa projekt endast kan 

finansieras genom bidrag. 

60. Europaparlamentet inser 

finansieringsinstrumentens potential att öka 

unionsbudgetens ekonomiska och politiska 

verkan. Parlamentet betonar dock att de 

endast kan tillämpas för 

inkomstgenererande projekt och således 

bara utgör ett kompletterande alternativ 

till bidragssystemet, och att de inte ska 

anses utgöra en alternativ form av 

finansiering jämfört med bidrag, eftersom 

vissa projekt endast kan finansieras genom 

bidrag. Parlamentet betonar därför att 

finansieringsinstrument inte omfattas av 

några mål eller syften, och uppmanar 

kommissionen att revidera alla 

finansieringsinstrument, däribland Efsi, 

för att se till att de omfattas av EU:s 

strategi, mål och syften efter 2020 och att 

de är förenliga med Parisavtalet om 

klimatförändringar och/eller Agenda 

2030. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Förslag till resolution 

Punkt 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet inser 

finansieringsinstrumentens potential att öka 

60. Europaparlamentet inser 

finansieringsinstrumentens potential att öka 
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unionsbudgetens ekonomiska och politiska 

verkan. Parlamentet betonar dock att de 

endast kan tillämpas för 

inkomstgenererande projekt och således 

bara utgör ett komplement snarare än en 

alternativ form av finansiering jämfört med 

bidrag, eftersom vissa projekt endast kan 

finansieras genom bidrag. 

unionsbudgetens ekonomiska och politiska 

verkan. Parlamentet efterlyser större 

flexibilitet i den sektorsövergripande 

användningen av olika 

finansieringsinstrument för att undanröja 

de restriktiva bestämmelser som hindrar 

stödmottagare från att utnyttja flera 

program för projekt med 

överensstämmande mål. Parlamentet 

betonar dock att de endast kan tillämpas för 

inkomstgenererande projekt och således 

bara utgör ett komplement snarare än en 

alternativ form av finansiering jämfört med 

bidrag, eftersom vissa projekt endast kan 

finansieras genom bidrag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  297 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet inser 

finansieringsinstrumentens potential att 

öka unionsbudgetens ekonomiska och 

politiska verkan. Parlamentet betonar 

dock att de endast kan tillämpas för 

inkomstgenererande projekt och således 

bara utgör ett komplement snarare än en 

alternativ form av finansiering jämfört med 

bidrag, eftersom vissa projekt endast kan 

finansieras genom bidrag. 

60. Europaparlamentet betonar att 

finansieringsinstrumenten endast kan 

tillämpas för inkomstgenererande projekt 

och således bara utgör ett komplement 

snarare än en alternativ form av 

finansiering jämfört med bidrag, eftersom 

vissa projekt endast kan finansieras genom 

bidrag. Parlamentet uppmärksammar det 

faktum att finansieringsinstrument i vissa 

fall kan innebära att allmänheten får stå 

för de ekonomiska förluster som privata 

företag orsakar. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  298 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Förslag till resolution 

Punkt 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet inser 

finansieringsinstrumentens potential att öka 

unionsbudgetens ekonomiska och politiska 

verkan. Parlamentet betonar dock att de 

endast kan tillämpas för 

inkomstgenererande projekt och således 

bara utgör ett komplement snarare än en 

alternativ form av finansiering jämfört 

med bidrag, eftersom vissa projekt endast 

kan finansieras genom bidrag. 

60. Europaparlamentet inser 

finansieringsinstrumentens potential att öka 

unionsbudgetens ekonomiska och politiska 

verkan. Parlamentet betonar dock att de 

endast kan tillämpas i en suboptimal 

investeringssituation eller vid ett 

marknadsmisslyckande för finansiellt 

bärkraftiga investeringar. Parlamentet 

påminner om att man inte ska sikta på att 

finansieringsinstrumenten ersätter redan 

befintliga offentliga system eller privat 
finansiering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till resolution 

Punkt 61 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen att 

identifiera de EU-politikområden där 

bidrag kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet är övertygat om att 

subventioner även i fortsättningen bör 

vara det huvudsakliga sättet att finansiera 

EU-projekt i nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet understryker att lån, garantier, 

riskdelning och finansiering med eget 

kapital bör användas med försiktighet, 

baserat på lämpliga 

förhandsbedömningar, och endast när 

deras användning kan visa ett tydligt 

mervärde och en hävstångseffekt. 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen om tydligare 

skiljelinjer mellan instrumenten. 

Kommissionen bör identifiera de EU-

politikområden där bidrag fungerar bäst, 

de områden där finansieringsinstrument 

passar bättre, och de områden där bidrag 

kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet understryker att 

användningen av lån, garantier, 

riskdelning och finansiering med eget 

kapital i nästa fleråriga budgetram måste 

åtföljas av betydande ansträngningar för 

att underlätta tillgången till dessa 

instrument för stödmottagarna, i 

synnerhet för nystartade företag, små och 

medelstora företag samt midcap-företag. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Förslag till resolution 

Punkt 61 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen att 

identifiera de EU-politikområden där 

bidrag kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet är övertygat om att 

subventioner även i fortsättningen bör vara 

det huvudsakliga sättet att finansiera EU-

projekt i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet understryker att lån, garantier, 

riskdelning och finansiering med eget 

kapital bör användas med försiktighet, 

baserat på lämpliga förhandsbedömningar, 

och endast när deras användning kan visa 

ett tydligt mervärde och en 

hävstångseffekt. 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen att 

identifiera de EU-politikområden där 

bidrag kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet är övertygat om att 

subventioner även i fortsättningen bör vara 

det huvudsakliga sättet att finansiera EU-

projekt i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet konstaterar att utnyttjandet 

av finansieringsinstrument och synergier 

med bidrag kan förbättras, och framhåller 

i detta sammanhang att särskild 

uppmärksamhet bör ägnas åt 

bestämmelser om statligt stöd, så att man 

erbjuder lika villkor för bidrag och 

finansieringsinstrument. Parlamentet 

understryker att lån, garantier, riskdelning 

och finansiering med eget kapital bör 

användas med försiktighet, baserat på 

lämpliga förhandsbedömningar, och endast 

när deras användning kan visa ett tydligt 

mervärde och en hävstångseffekt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  301 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 61 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen att 

identifiera de EU-politikområden där 

bidrag kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet är övertygat om att 

subventioner även i fortsättningen bör vara 

det huvudsakliga sättet att finansiera EU-

projekt i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet understryker att lån, garantier, 

riskdelning och finansiering med eget 

kapital bör användas med försiktighet, 

baserat på lämpliga förhandsbedömningar, 

och endast när deras användning kan visa 

ett tydligt mervärde och en 

hävstångseffekt. 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen att 

identifiera de EU-politikområden där 

bidrag kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet är övertygat om att 

subventioner även i fortsättningen bör vara 

det huvudsakliga sättet att finansiera EU-

projekt i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet betonar bristen på 

ansvarsskyldighet och den låga 

rapporteringsnivån för de resultat som 

uppnåtts i realekonomin samt de höga 

förvaltningsavgifterna för 

finansieringsinstrumenten. Parlamentet 

anser därför att lån, garantier, riskdelning 

och finansiering med eget kapital bör 

användas med försiktighet, baserat på 

lämpliga förhandsbedömningar, och endast 

när deras användning kan visa ett tydligt 

mervärde och en hävstångseffekt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  302 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 61 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen att 

identifiera de EU-politikområden där 

bidrag kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet är övertygat om att 

subventioner även i fortsättningen bör vara 

det huvudsakliga sättet att finansiera EU-

projekt i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet understryker att lån, garantier, 

61. Europaparlamentet påminner om 

sin begäran till kommissionen att 

identifiera de EU-politikområden där 

bidrag kan kombineras med 

finansieringsinstrument, och att reflektera 

över vad som är en lämplig balans mellan 

de två. Parlamentet är övertygat om att 

subventioner även i fortsättningen bör vara 

det huvudsakliga sättet att finansiera EU-

projekt i nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet understryker att lån, garantier, 
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riskdelning och finansiering med eget 

kapital bör användas med försiktighet, 

baserat på lämpliga förhandsbedömningar, 

och endast när deras användning kan visa 

ett tydligt mervärde och en 

hävstångseffekt. 

riskdelning och finansiering med eget 

kapital bör användas med försiktighet, 

baserat på lämpliga oberoende 

förhandsbedömningar, och endast när deras 

användning kan visa ett tydligt mervärde 

och en hävstångseffekt. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  303 

Monika Hohlmeier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta 

de finansieringsinstrument på EU-nivå 

som förvaltas centralt inom sådana 

program som Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE), Horisont 

2020, Cosme, Kreativa Europa och 

programmet för sysselsättning och social 

innovation (EaSI) å ena sidan och 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör 

erbjuda en tydlig struktur för valet av 

olika typer av finansieringsinstrument för 

olika politikområden och typer av 

insatser. Dock understryker parlamentet 

att en sådan fond aldrig skulle kunna 

omfatta de finansieringsinstrument som 

förvaltas av medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet anser att en enda fond som 

skulle omfatta de finansieringsinstrument 

på EU-nivå som förvaltas centralt inom 

sådana program som Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE), Horisont 

2020, Cosme, Kreativa Europa och 

programmet för sysselsättning och social 

innovation (EaSI) å ena sidan och 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan skulle 

göra det möjligt att uppnå mål såsom 

effektivitet, enkelhet och flexibilitet med 

avseende på förvaltningen av EU:s 

budget. En sådan övergripande lösning bör 

erbjuda en tydlig struktur för valet av olika 

typer av finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. För 

att säkerställa att en enda fond som 

omfattar alla finansieringsinstrument 

tillför verklig additionalitet, anser 

parlamentet att förvaltningsstrukturen för 

denna enda fond bör möjliggöra att man 

främjar lokal kunskap genom att stödja 

EIB och nationella utvecklingsbanker 

eller utvecklingsinstitutioner i arbetet för 

att utforma och utveckla verksamheterna, 

samtidigt som man ser till att lika villkor 

gäller för dem alla. Dock understryker 

parlamentet att en sådan fond aldrig skulle 

kunna omfatta de finansieringsinstrument 

som förvaltas av medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat 

Europa (FSE), Horisont 2020, Cosme, 

Kreativa Europa och programmet för 

sysselsättning och social innovation 

(EaSI) å ena sidan och Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi) 

å andra sidan; ett förslag som borde 

diskuteras ytterligare. En sådan 

övergripande lösning bör erbjuda en 

tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. 
Dock understryker parlamentet att en sådan 

fond aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet noterar att kommissionen 

eventuellt kommer att föreslå en enda fond 

som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt och varnar för att ett 

sådant förslag kräver genomgående 

diskussioner. Dock understryker 

parlamentet att en sådan fond aldrig skulle 

kunna omfatta de finansieringsinstrument 

som förvaltas av medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta 

de finansieringsinstrument på EU-nivå 

som förvaltas centralt inom sådana 

program som Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE), Horisont 

2020, Cosme, Kreativa Europa och 

programmet för sysselsättning och social 

innovation (EaSI) å ena sidan och 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör 

erbjuda en tydlig struktur för valet av olika 

typer av finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet anser att en tydlig struktur för 

valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser bör 

tillhandahållas och att de berörda 

finansieringsinstrumenten fortsatt bör 

budgeteras som separata budgetposter för 

att ge investeringsklarhet. Dock 

understryker parlamentet att en sådan 

harmonisering av reglerna inte får 

påverka de finansieringsinstrument som 

förvaltas av medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  307 

Ivana Maletić 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 



 

PE616.896v01-00 26/156 AM\1144763SV.docx 

SV 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

betonar att dessa program i strukturen för 

den fleråriga budgetramen efter 2020 inte 

kan ingå i en enda budgetpost för 

horisontella (finansierings-)instrument 

som stöder investeringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  308 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 
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som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken eller finansiera 

projekt som står i strid med EU:s 

inhemska och internationella åtaganden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan, såväl 

som en framtida EU-fond för demokrati 

och mänskliga rättigheter; ett förslag som 
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en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

borde diskuteras ytterligare. En sådan 

övergripande lösning bör erbjuda en tydlig 

struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  310 

Bernd Kölmel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI); ett förslag 

som borde diskuteras ytterligare. En sådan 

övergripande lösning bör erbjuda en tydlig 

struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 
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sammanhållningspolitiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  311 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning bör erbjuda 

en tydlig struktur för valet av olika typer av 

finansieringsinstrument för olika 

politikområden och typer av insatser. Dock 

understryker parlamentet att en sådan fond 

aldrig skulle kunna omfatta de 

finansieringsinstrument som förvaltas av 

medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla och 

harmonisera de bestämmelser som styr 

användningen av finansiella instrument i 

nästa fleråriga budgetram så att deras 

tillämpning blir så effektiv som möjligt. 

Parlamentet överväger möjligheten att 

inrätta en enda fond som skulle omfatta de 

finansieringsinstrument på EU-nivå som 

förvaltas centralt inom sådana program 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Horisont 2020, Cosme, Kreativa 

Europa och programmet för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) å ena sidan 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) å andra sidan; ett 

förslag som borde diskuteras ytterligare. 

En sådan övergripande lösning skulle 

kunna erbjuda en tydlig struktur för valet 

av olika typer av finansieringsinstrument 

för olika politikområden och typer av 

insatser. Dock understryker parlamentet att 

en sådan fond aldrig skulle kunna omfatta 

de finansieringsinstrument som förvaltas 

av medlemsstaterna inom 

sammanhållningspolitiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 
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Förslag till resolution 

Punkt 64 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

64. Europaparlamentet anser att den 

fleråriga budgetramens struktur bättre bör 

synliggöra EU:s politiska prioriteringar och 

budgetprioriteringar för EU-medborgarna, 

och efterlyser en tydligare presentation av 

EU:s alla utgiftsområden. Parlamentet 

anser att de viktigaste pelarna i EU:s 

framtida utgifter, som beskrivs i den här 

resolutionen, bör återspeglas på samma 

sätt. 

64. Europaparlamentet påpekar att den 

nya fleråriga budgetramens struktur 

bättre borde motsvara de fem främsta 

politiska prioriteringarna inom EU. 
Parlamentet anser att den fleråriga 

budgetramens struktur bättre bör 

synliggöra EU:s politiska prioriteringar och 

budgetprioriteringar för EU-medborgarna, 

och efterlyser en tydligare presentation av 

EU:s alla utgiftsområden. Parlamentet 

anser att de viktigaste pelarna i EU:s 

framtida utgifter, som beskrivs i den här 

resolutionen, bör återspeglas på samma 

sätt. Parlamentet efterlyser större 

samstämmighet mellan finansieringen av 

EU:s budget och dess mål, vid behov 

genom att gå utöver glastaket på 1 % av 

medlemsstaternas BNP och/eller genom 

att anpassa och minska EU:s mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  313 

Helga Trüpel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 64a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 64a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att skapa ett digitalt kluster 

inom ramen för nästa fleråriga 

budgetram som integrerar alla EU-

program som tillhandahåller 

kompletterande svar på de digitala 

utmaningarna i unionen, och omfattar 

verksamheter såsom digitalisering av 

industrin, avancerad digital kompetens, 

forskning i den digitala sektorn, 

medieinnovation och multimedieåtgärder, 

mediekompetens, högpresterande 
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datorsystem, it-säkerhet, e-förvaltning och 

infrastrukturer för digitala tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  314 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 64a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 64a. Europaparlamentet anser att den 

fleråriga budgetramens struktur också 

bör återspegla EU:s ekonomi och 

inbegripa program och instrument som 

stöder entreprenörskap och alla därmed 

förbundna affärsmodeller, från 

individuella projekt till gemensamma 

projekt, såsom kooperativa företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Förslag till resolution 

Punkt 64a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 64a. Europaparlamentet anser därför 

att den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, 

men motsätter sig alla omotiverade 

radikala förändringar och önskar att 

utgifterna för den gemensamma 

jordbrukspolitiken som en separat budget 

avdelning bibehålls. 

Or. pl 
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Ändringsförslag  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför 

att den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, 

men motsätter sig alla omotiverade 

radikala förändringar. Parlamentet 

föreslår alltså följande struktur för den 

fleråriga budgetramen efter 2020: 

utgår 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

 

Program och instrument som stöder  

inom ramen för direkt förvaltning:  

– forskning och innovation  

– näringsliv, företagande och små 

och medelstora företag 

 

– stora infrastrukturprojekt  

– transporter, digitalisering, energi  

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

 

– jordbruk och landsbygdsutveckling  

– havsfrågor och fiske  

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

 

Program och instrument som stöder  

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 
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 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering 

 

– utbildning och livslångt lärande  

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

 

– hälsa och livsmedelssäkerhet  

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar  

 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen  

Program och instrument som stöder  

– internationellt samarbete och 

utveckling 

 

– grannskap  

– utvidgning  

– humanitärt bistånd  

– handel  

– Bidrag till EU:s 

förvaltningsfonder och faciliteter 

avseende yttre förbindelser 

 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet för 

alla 

 

Program och instrument som stöder  

– säkerhet  

– krishantering och stabilitet  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik 

 

– försvar  

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

 

– finansiering av EU:s personal  

– finansiering av EU-

institutionernas byggnader och utrustning 

 

Or. pl 
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Ändringsförslag  317 

Tamás Deutsch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså en 

klar och tydlig struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020, där olika 

prioriteringar har olika rubriker. 

Parlamentet stöder att det fortsatt ska 

finnas separata rubriker för ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning, 

jordbruk och landsbygdsutveckling, 

havsfrågor och fiske. 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

 

Program och instrument som stöder  

inom ramen för direkt förvaltning:  

– forskning och innovation  
– näringsliv, företagande och små 

och medelstora företag  

 

– stora infrastrukturprojekt  
– transporter, digitalisering, energi  
– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 
 

– jordbruk och landsbygdsutveckling  
– havsfrågor och fiske  
– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 
 

Program och instrument som stöder  
– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 
 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 
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 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering
 

– utbildning och livslångt lärande  
– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 
 

– hälsa och livsmedelssäkerhet  
– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 
 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 
 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen  
Program och instrument som stöder  
– internationellt samarbete och 

utveckling 
 

– grannskap  

– utvidgning  

– humanitärt bistånd  

– handel  

– Bidrag till EU:s 

förvaltningsfonder och faciliteter 

avseende yttre förbindelser 

 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet för 

alla 
 

Program och instrument som stöder  
– säkerhet  
– krishantering och stabilitet   
– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  
 

– försvar  
Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 
 

– finansiering av EU:s personal  
– finansiering av EU-

institutionernas byggnader och utrustning 
 

Or. en 

 

Ändringsförslag  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 
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Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå en ny struktur 

för den fleråriga budgetramen efter 2020: 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

 

Program och instrument som stöder  

inom ramen för direkt förvaltning:  

– forskning och innovation  
– näringsliv, företagande och små 

och medelstora företag  

 

– stora infrastrukturprojekt  
– transporter, digitalisering, energi  
– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 
 

– jordbruk och landsbygdsutveckling  
– havsfrågor och fiske  
– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 
 

Program och instrument som stöder  
– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 
 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering
 

– utbildning och livslångt lärande  
– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 
 

– hälsa och livsmedelssäkerhet  
– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 
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– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 
 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen  
Program och instrument som stöder  
– internationellt samarbete och 

utveckling 
 

– grannskap  

– utvidgning  

– humanitärt bistånd  

– handel  

– Bidrag till EU:s 

förvaltningsfonder och faciliteter 

avseende yttre förbindelser 

 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet för 

alla 
 

Program och instrument som stöder  
– säkerhet  
– krishantering och stabilitet   
– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  
 

– försvar  
Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 
 

– finansiering av EU:s personal  
– finansiering av EU-

institutionernas byggnader och utrustning 
 

Or. en 

 

Ändringsförslag  319 

Bernd Kölmel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver förbättringar. 

Parlamentet föreslår alltså följande struktur 

för den fleråriga budgetramen efter 2020: 
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Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Rubrik 1: Säkerhet i Europa 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 
inom ramen för direkt förvaltning:  

– forskning och innovation – asyl och migration 

– näringsliv, företagande och små 

och medelstora företag  

– säkerhet och terrorismbekämpning  

– stora infrastrukturprojekt – krishantering och stabilitet 

– transporter, digitalisering, energi  

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

 

– jordbruk och landsbygdsutveckling  

– havsfrågor och fiske  

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 2: Ett konkurrenskraftigt och 

innovativt Europa 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

– forskning och innovation 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

– näringsliv, företagande och små 

och medelstora företag 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

– stora infrastrukturprojekt 

– utbildning och livslångt lärande – transporter, digitalisering, energi

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– handel 

– hälsa och livsmedelssäkerhet  

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 3: Reformering av euroområdet 

för hållbarhet och ekonomisk tillväxt 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– en stabiliseringsmekanism för 

euroområdet 

– grannskap – ett program för att stödja 

medlemsstater vid ett förhandlat utträde 

ur euroområdet 

– utvidgning  

– humanitärt bistånd  



 

AM\1144763SV.docx 39/156 PE616.896v01-00 

 SV 

– handel  

– Bidrag till EU:s 

förvaltningsfonder och faciliteter 

avseende yttre förbindelser 

 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet för 

alla 

Rubrik 4: Ett sammanhållet samhälle och 

en stark landsbygd i Europa 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– säkerhet – ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning 

– krishantering och stabilitet  – jordbruk och landsbygdsutveckling 

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– havsfrågor och fiske 

– försvar  

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 5: Europa i världen 

– finansiering av EU:s personal – humanitärt bistånd 

– finansiering av EU-

institutionernas byggnader och utrustning 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

 – bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

 Rubrik 6: Förvaltning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  320 

Janusz Lewandowski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

  

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Rubrik 1: Smart tillväxt för alla 

 a. Konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning 

 b. Ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning 

Program och instrument som stöder  
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inom ramen för direkt förvaltning:  

– forskning och innovation  

– näringsliv, företagande och små 

och medelstora företag  

 

– stora infrastrukturprojekt  

– transporter, digitalisering, energi  

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

 

– jordbruk och landsbygdsutveckling  

– havsfrågor och fiske  

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 2: Hållbar tillväxt: Naturresurser 

Program och instrument som stöder  

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering



– utbildning och livslångt lärande 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

 

– hälsa och livsmedelssäkerhet  

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 3: Säkerhet, medborgarskap och 

försvar 

Program och instrument som stöder  

– internationellt samarbete och 

utveckling 

 

– grannskap  

– utvidgning  

– humanitärt bistånd  

– handel  

– Bidrag till EU:s 

förvaltningsfonder och faciliteter 

avseende yttre förbindelser 
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Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet för 

alla 

Rubrik 4: Europa i världen 

Program och instrument som stöder  

– säkerhet  

– krishantering och stabilitet   

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

 

– försvar  

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 5: Förvaltning 

– finansiering av EU:s personal  

– finansiering av EU-

institutionernas byggnader och utrustning 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Rubrik 1: En förstärkt, mer hållbar och 

digital ekonomi 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 
inom ramen för direkt förvaltning: inom ramen för direkt förvaltning: 

– forskning och innovation – forskning och innovation 

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

 – digital omvandling av ekonomi 

och samhälle 

– stora infrastrukturprojekt – stora infrastrukturprojekt 

– transporter, digitalisering, energi – transporter, energi 

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– jordbruk och landsbygdsutveckling  

– havsfrågor och fiske  

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 
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investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

– utbildning och livslångt lärande – utbildning och livslångt lärande

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– kultur, medborgarskap, media och 

kommunikation 

– hälsa och livsmedelssäkerhet – hälsa och livsmedelssäkerhet 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

 Rubrik 2a (ny): Ett starkare och mer 

hållbart jordbruk och fiske 
 Program och instrument som stöder 

 – jordbruk och landsbygdsutveckling 

 – havsfrågor och fiske 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 3: Ett större ansvar i världen 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– grannskap – grannskap 

– utvidgning – utvidgning 

– humanitärt bistånd – humanitärt bistånd 

– handel – handel 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– säkerhet – säkerhet 

– krishantering och stabilitet  – krishantering och stabilitet, 

inklusive civilskydd 
– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– försvar – försvar, forskning och innovation 
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Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

– finansiering av EU:s personal – finansiering av EU:s personal 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

Or. en 

Ändringsförslag  322 

Ivana Maletić 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

Rubrik 1: En förstärkt och mer 

hållbarekonomi 

Rubrik 1: En förstärkt och mer 

konkurrenskraftig ekonomi 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

inom ramen för direkt förvaltning: inom ramen för direkt förvaltning: 

– forskning och innovation – forskning och innovation 
– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag 

– stora infrastrukturprojekt – stora infrastrukturprojekt 
– transporter, digitalisering, energi – transporter, digitalisering, energi 
– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 
 

– jordbruk och landsbygdsutveckling  
– havsfrågor och fiske  
– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

 

  
 Rubrik 2: Hållbar utveckling, hållbart 

bevarande och hållbar förvaltning av 

naturresurser 

 – jordbruk och landsbygdsutveckling 

 – havsfrågor och fiske 

 – miljö och anpassning till 

klimatförändringar 
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Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 3: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

– utbildning och livslångt lärande – utbildning och livslångt lärande

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– hälsa och livsmedelssäkerhet – hälsa och livsmedelssäkerhet 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 4: Ett större ansvar i världen 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

  

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– grannskap – grannskap 

– utvidgning – utvidgning 

– humanitärt bistånd – humanitärt bistånd 

– handel – handel 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet för 

alla 

Rubrik 5: Säkerhet, fred och stabilitet för 

alla 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– säkerhet – säkerhet 

– krishantering och stabilitet  – krishantering och stabilitet  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– försvar – försvar 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 6: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

– finansiering av EU:s personal – finansiering av EU:s personal 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

Or. en 
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Ändringsförslag  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

inom ramen för direkt förvaltning: inom ramen för direkt förvaltning: 

– forskning och innovation – forskning och innovation 

 – digital omvandling av EU:s 

samhälle och ekonomi 

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– stora infrastrukturprojekt – stora infrastrukturprojekt 

– transporter, digitalisering, energi – transporter, energi, rymden 

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– miljö och anpassning till samt 

begränsning av klimatförändringar 

– jordbruk och landsbygdsutveckling – jordbruk och landsbygdsutveckling 

– havsfrågor och fiske – havsfrågor och fiske 

  

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

 investeringar i innovation, 

forskning, digitalisering, industriell 

omvandling, små och medelstora företag, 
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anpassning till klimatförändringar transporter, anpassning till och 

begränsning av klimatförändringar, energi 

och miljö 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

 sysselsättning, utbildning, 

socialpolitik och social inkludering, 

kapacitetsuppbyggnad 

– utbildning och livslångt lärande – utbildning, ungdomar och livslångt 

lärande 

 – demokrati, rättsstatsprincipen, 

grundläggande rättigheter 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– hälsa och livsmedelssäkerhet – hälsa och livsmedelssäkerhet 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

 – jämställdhet 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 3: Ett större ansvar i världen 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

 – mänskliga rättigheter, demokrati 

och rättsstatsprincipen 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– grannskap – grannskap 

– utvidgning – utvidgning 

– humanitärt bistånd – humanitärt bistånd 

– handel – handel 

 – jämställdhet 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– säkerhet – säkerhet 

 – it-säkerhet 

– krishantering och stabilitet – krishantering och stabilitet 

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik 

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik 
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– försvar – försvar 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

– finansiering av EU:s personal – finansiering av EU:s personal 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  324 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

inom ramen för direkt förvaltning: inom ramen för direkt förvaltning: 

– forskning och innovation – forskning och innovation 

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– stora infrastrukturprojekt – stora infrastrukturprojekt 

– transporter, digitalisering, energi – transporter, digitalisering, energi 

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– jordbruk och landsbygdsutveckling – jordbruk och landsbygdsutveckling 

– havsfrågor och fiske – havsfrågor och fiske 

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 
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Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar och 

demografiska utmaningar 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering, minskning av 

ojämlikhet och bekämpning av fattigdom 

  matchning av kompetens och 

kvalifikationer med behoven på 

arbetsmarknaden

  minskning av skillnaderna i 

sysselsättning mellan medlemsstater och 

kandidatländer

– utbildning och livslångt lärande – utbildning, med särskild betoning 

på digital kompetens och 

entreprenörsfärdigheter, och livslångt 

lärande 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– hälsa och livsmedelssäkerhet – hälsa och livsmedelssäkerhet 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 3: Ett större ansvar i världen 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– grannskap – grannskap 

– utvidgning – utvidgning 

– humanitärt bistånd – humanitärt bistånd 

– handel – handel 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 
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Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– säkerhet – säkerhet 

– krishantering och stabilitet – krishantering och stabilitet 

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik 

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik 

– försvar – försvar 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

– finansiering av EU:s personal – finansiering av EU:s personal 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  325 

Tiemo Wölken 

 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Program och instrument som stöder Program och instrument som, i linje med 

målen för hållbar utveckling och målen i 

Parisavtalet, främjar en hållbar ekonomi 

och minskade koldioxidutsläpp och stöder 

inom ramen för direkt förvaltning: inom ramen för direkt förvaltning: 

– forskning och innovation – forskning och innovation 
– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag 

– stora infrastrukturprojekt – stora infrastrukturprojekt 
– transporter, digitalisering, energi – transporter, digitalisering, energi 
– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– miljö, inklusive naturfinansiering 

för att stoppa förlusten av den biologiska 

mångfalden, och anpassning till 

klimatförändringar 
– jordbruk och landsbygdsutveckling – jordbruk och landsbygdsutveckling 
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– havsfrågor och fiske – havsfrågor och fiske 
– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 
Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 
Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

anpassning till klimatförändringar 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

– utbildning och livslångt lärande – utbildning och livslångt lärande

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– hälsa och livsmedelssäkerhet – hälsa och livsmedelssäkerhet 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 3: Ett större ansvar i världen 
Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

  

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– grannskap – grannskap 

– utvidgning – utvidgning 

– humanitärt bistånd – humanitärt bistånd 

– handel – handel 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– säkerhet – säkerhet 

– krishantering och stabilitet  – krishantering och stabilitet  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– försvar – försvar 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 
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– finansiering av EU:s personal – finansiering av EU:s personal 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  326 

Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

65. Europaparlamentet anser därför att 

den nuvarande presentationen av 

rubrikerna kräver vissa förbättringar, men 

motsätter sig alla omotiverade radikala 

förändringar. Parlamentet föreslår alltså 

följande struktur för den fleråriga 

budgetramen efter 2020: 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Rubrik 1: En förstärkt och mer hållbar 

ekonomi 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 
inom ramen för direkt förvaltning: inom ramen för direkt förvaltning: 

– forskning och innovation – forskning och innovation 

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– näringsliv, företagande och små och 

medelstora företag  

– stora infrastrukturprojekt – stora infrastrukturprojekt 

– transporter, digitalisering, energi – transporter, digitalisering, energi 

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– miljö och anpassning till 

klimatförändringar 

– jordbruk och landsbygdsutveckling – jordbruk och landsbygdsutveckling 

– havsfrågor och fiske – havsfrågor och fiske 

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

– övergripande 

(finansierings)instrument för att stödja 

investeringar i Europa (eventuella 

övergripande finansieringsinstrument på 

EU-nivå, inkl. Efsi) 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Rubrik 2: Starkare sammanhållning och 

solidaritet i Europa 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

– ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning (delad förvaltning): 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 

 investeringar i innovation, 

digitalisering, återindustrialisering, små 

och medelstora företag, transporter, 
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anpassning till klimatförändringar anpassning till klimatförändringar 

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

 sysselsättning, socialpolitik och 

social inkludering

– utbildning och livslångt lärande – utbildning och livslångt lärande

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– kultur, medborgarskap och 

kommunikation 

– hälsa och livsmedelssäkerhet – hälsa och livsmedelssäkerhet 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– asyl, migration och integration, 

rättsliga frågor och konsumentfrågor 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

– stöd till och samarbete med 

nationella förvaltningar 

Rubrik 3: Ett större ansvar i världen Rubrik 3: Ett större ansvar i världen 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– internationellt samarbete och 

utveckling 

– grannskap – grannskap 

– utvidgning – utvidgning 

– humanitärt bistånd – humanitärt bistånd 

– handel – handel 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

– Bidrag till EU:s förvaltningsfonder 

och faciliteter avseende yttre förbindelser 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Rubrik 4: Säkerhet, fred och stabilitet 

för alla 

Program och instrument som stöder Program och instrument som stöder 

– säkerhet – säkerhet 

– krishantering och stabilitet  – krishantering och stabilitet  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik  

– försvar – försvar, forskning och innovation 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

Rubrik 5: En effektiv administration i 

européernas tjänst 

– finansiering av EU:s personal – finansiering av EU:s personal 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

– finansiering av EU-institutionernas 

byggnader och utrustning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  327 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 66a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 66a. Europaparlamentet insisterar på 

att Parisavtalet om klimatförändringar 

bör utgöra huvudaxeln i den fleråriga 

budgetramen efter 2020, och anser därför 

att alla politiska åtgärder och program 

grundligt bör reformeras för att göra dem 

så COP21-kompatibla som möjligt, så att 

åtminstone 50 % av utgifterna i den 

fleråriga budgetramen efter 2020 utgörs 

av klimatrelaterade poster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  328 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 66b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 66b. Europaparlamentet anser att 

kärnkrafts-, gas-, väg- och 

försvarsrelaterade utgifter bör uteslutas 

från alla typer av direkt eller indirekt stöd 

från EU:s budget för att skydda vår 

planet, värna om människorna och 

investera i vår framtid i EU och i världen. 

EU:s budget bör därför inte längre direkt 

eller indirekt finansiera fossila 

infrastrukturer i och utanför EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 16 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

En förstärkt och mer hållbar ekonomi En förstärkt, mer jämlik1a och mer hållbar 

ekonomi 

 __________________ 

 1a Trots den interinstitutionella 

gemensamma förklaringen om 

jämställdhetsintegrering som bifogats den 

fleråriga budgetramen 2014–2020 har få 

framsteg gjorts på området, och den 

fleråriga budgetramen 2014–2020 har 

inte har gett upphov till någon tydlig 

jämställdhetsstrategi med specifika 

målsättningar, konkreta mål och anslag. 

Mot bakgrund av denna rapport är det 

ytterst viktigt att införa en emblematisk 

hänvisning som understryker potentialen i 

att unionens totala finansiella ram kan 

bidra till att öka jämställdheten och 

säkerställa jämställdhetsintegrering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

En förstärkt och mer hållbar ekonomi En förstärkt, mer hållbar och digital 

ekonomi 

Or. en 

 

Ändringsförslag  331 

Ivana Maletić 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 16 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

En förstärkt och mer hållbar ekonomi En förstärkt och mer konkurrenskraftig 

ekonomi 

Or. en 

 

Ändringsförslag  332 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

En förstärkt och mer hållbar ekonomi Skyddet av vår planet 

Or. en 

 

Ändringsförslag  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Förslag till resolution 

Punkt 67 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67. Europaparlamentet betonar hur 

viktigt det är att genomföra det europeiska 

området för forskningsverksamhet, 

energiunionen och den digitala inre 

marknaden som grundläggande delar av 

EU:s inre marknad. 

67. Europaparlamentet betonar hur 

viktigt det är att genomföra det europeiska 

området för forskningsverksamhet, 

energiunionen, det gemensamma 

europeiska transportområdet och den 

digitala inre marknaden som 

grundläggande delar av EU:s inre marknad, 

och upprepar att lämplig finansiering 

måste ges till fonden för ett 

sammanlänkat Europa som ett strategiskt 

verktyg som stöder uppfyllandet av dessa 

mål. 

Or. en 
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Ändringsförslag  334 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 67 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67. Europaparlamentet betonar hur 

viktigt det är att genomföra det europeiska 

området för forskningsverksamhet, 

energiunionen och den digitala inre 

marknaden som grundläggande delar av 

EU:s inre marknad. 

67. Europaparlamentet betonar hur 

viktigt det är att genomföra energiunionen 

med en långsiktig politik på området för 

klimatförändringar, den digitala inre 

marknaden och det europeiska området för 

forskningsverksamhet som grundläggande 

delar av EU:s inre marknad. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  335 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 67 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67. Europaparlamentet betonar hur 

viktigt det är att genomföra det europeiska 

området för forskningsverksamhet, 

energiunionen och den digitala inre 

marknaden som grundläggande delar av 

EU:s inre marknad. 

67. Europaparlamentet1a betonar hur 

viktigt det är att genomföra det europeiska 

området för forskningsverksamhet, 

energiunionen och den digitala inre 

marknaden som grundläggande delar av 

EU:s inre marknad. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Förslag till resolution 

Punkt 67a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 67a. Europaparlamentet betonar vikten 

av ökad samordning mellan EU:s 

finansieringspolitik och dess åtaganden 

inom ramen för Parisavtalet enligt vilket 

alla finansiella flöden ska anpassas till 

det överenskomna långsiktiga 

klimatmålet. Parlamentet understryker i 

detta sammanhang den fleråriga 

budgetramens potential att stimulera en 

snabb övergång till en europeisk ekonomi 

med nettoutsläpp av koldioxid på 0 % 

senast 2050. Parlamentet begär att stöd 

till fossila bränslen ska vara otillåtet 

redan från och med 2020, att totalt minst 

hälften av medlen inom ramen för den 

fleråriga budgetramen ska gå till 

klimatrelaterade utgifter och att ett nytt 

instrument ska föreslås för att påskynda 

energiomställningen genom stöd till 

lokala myndigheter, energikooperativ, 

aktiva energikonsumenter och företag. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera hållbar ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 
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ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område, i synnerhet i nyckelfrågor såsom 

resurseffektivitet, naturkapital och 

ekosystemtjänster, gröna arbetstillfällen 

och grön finansiering, har mottagit 

finansiering från EU under den nuvarande 

fleråriga budgetramen på grund av bristen 

på adekvat finansiering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 
konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

68. Europaparlamentet1a anser2a att 

man i nästa fleråriga budgetram i högre 

grad bör koncentrera budgetmedel på 

områden med ett tydligt europeiskt 

mervärde, och göra den europeiska 

ekonomin starkare och mer 

motståndskraftig genom att främja 

långsiktig konkurrenskraft, hållbarhet och 

solidaritet. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang betydelsen av forskning och 

innovation för att man ska kunna skapa en 

hållbar, världsledande och 

kunskapsbaserad ekonomi, och beklagar att 

endast en liten andel av högkvalitativa 

projekt inom detta område har mottagit 

finansiering från EU under den nuvarande 

fleråriga budgetramen på grund av bristen 

på adekvat finansiering. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

 2a Ändringen föreslagen av NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  339 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation 

för att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk utveckling och social 

inkludering, konkurrenskraft och 

sysselsättning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  340 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde och som 

bidrar till uppnåendet av klimat- och 

energimålen samt stimulerar välstånd, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 
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betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering 

Or. it 

 

Ändringsförslag  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och i så 

hög grad som möjligt stimulera en jämn 

ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och 

sysselsättning i EU:s samtliga regioner. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  342 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden som 

främjar hållbar utveckling och 

anständiga arbetstillfällen med ett tydligt 

europeiskt mervärde, och stimulera 

ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och 

sysselsättning. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang betydelsen av forskning och 

innovation för att man ska kunna skapa en 

hållbar, världsledande och 

kunskapsbaserad ekonomi, och beklagar att 

endast en liten andel av högkvalitativa 

projekt inom detta område har mottagit 

finansiering från EU under den nuvarande 

fleråriga budgetramen på grund av bristen 

på adekvat finansiering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt mervärde för att EU:s ekonomi 

ska bli mer rättmätig genom främjande av 

solidaritet och hållbarhet. Parlamentet 

betonar i detta sammanhang betydelsen av 

forskning och innovation för att man ska 

kunna skapa en hållbar, världsledande och 

kunskapsbaserad ekonomi, och beklagar att 

endast en liten andel av högkvalitativa 

projekt inom detta område har mottagit 

finansiering från EU under den nuvarande 

fleråriga budgetramen på grund av bristen 
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budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

på adekvat finansiering. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och sysselsättning. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

betydelsen av forskning och innovation för 

att man ska kunna skapa en hållbar, 

världsledande och kunskapsbaserad 

ekonomi, och beklagar att endast en liten 

andel av högkvalitativa projekt inom detta 

område har mottagit finansiering från EU 

under den nuvarande fleråriga 

budgetramen på grund av bristen på 

adekvat finansiering. 

68. Europaparlamentet anser att man i 

nästa fleråriga budgetram i högre grad bör 

koncentrera budgetmedel på områden med 

ett tydligt europeiskt mervärde, och 

stimulera enhetlig ekonomisk och hållbar 

grön tillväxt och långsiktig sysselsättning 

av god kvalitet. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang betydelsen av forskning och 

innovation för att man ska kunna skapa en 

hållbar, världsledande och 

kunskapsbaserad ekonomi, och beklagar att 

endast en liten andel av högkvalitativa 

projekt inom detta område har mottagit 

finansiering från EU under den nuvarande 

fleråriga budgetramen på grund av bristen 

på adekvat finansiering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 160 miljarder EUR i nästa 
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fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör fördubblas i nästa fleråriga budgetram. 

Denna nivå är lämplig för att säkra Europas 

globala konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram och som inte får bli 

föremål för nedskärningar eller 

minskningar under genomförandet. 
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industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

Denna nivå är lämplig för att säkra Europas 

globala konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

Parlamentet framhåller i detta avseende 

att de ekonomiska bidragen måste 

bevaras, framför allt till akademisk 

forskning, forskningssamverkan och 

grundforskning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål och målen 

för hållbar utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  349 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 69. Europaparlamentet1a efterlyser 
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en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

därför en ordentlig ökning av den totala 

budgeten för Horisont 2030-programmet, 

som minst bör uppgå till 105 miljarder 

EUR i nästa fleråriga budgetram. Denna 

nivå är lämplig för att säkra Europas 

globala konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga och 

industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

69. Europaparlamentet efterlyser därför 

en ordentlig ökning av den totala budgeten 

för det nionde ramprogrammet, som minst 

bör uppgå till 120 miljarder EUR i nästa 

fleråriga budgetram. Denna nivå är lämplig 

för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft, vetenskapliga, tekniska 

och industriella ledarskap, för att hantera 

samhällsutmaningar och för att bidra till 

uppnåendet av EU:s klimatmål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69a (ny) 



 

PE616.896v01-00 66/156 AM\1144763SV.docx 

SV 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 69a. Europaparlamentet noterar att 

nästa fleråriga budgetram måste stödja 

EU:s och dess medlemsstaters insatser för 

att uppnå klimatmålen i enlighet med vad 

som fastställs i Parisavtalet, och betonar 

att EU:s fonder bör stödja övergången till 

förnybar energi i form av energikällor 

med lägre utsläpp. Parlamentet betonar 

vikten av att garantera finansiering för 

den biologiska mångfalden genom 

program såsom Life, och att säkerställa 

att dessa fortsätter under nästa fleråriga 

budgetram. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 69a. Europaparlamentet anser att man 

bör införa rättsliga och icke-rättsliga 

ramar och finansiering för att utnyttja 

konkurrenskraften och tillväxten på den 

europeiska marknaden för medicinska 

och digitala hälso- och sjukvårdstekniker 

genom att stödja denna bransch så att den 

kan konkurrera på internationell nivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom olika instrument 

och uppmanar till stöd för investeringar i 

viktig teknik för att överbrygga 

investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

Parlamentet noterar de stora geografiska 

obalanserna i användningen av medel 

från ramprogrammet, och uppmanar till 

övergripande budgetlösningar för att se 

till att alla EU:s medlemsstater och 

regioner aktivt deltar i forskning, 

utveckling och innovation. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod för att 
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söka bättre tillgång och lika villkor för 

sökande från samtliga medlemsstater, 

genom ett nytt system för utvärdering av 

ansökningar baserat på förslagens 

mervärde och potentiella resultat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod, 

tillsammans med insatser för att införa 

mekanismer som säkerställer ett 

balanserat deltagande av intressenter från 

alla medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 70. Europaparlamentet efterlyser vidare 
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ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet och därmed göra 

Europa till ett föregångsområde när det 

gäller viktig forskning, demonstration och 

spridning. Parlamentet understryker att en 

ökning av anslagen måste gå hand i hand 

med en förenkling av 

finansieringsförfarandena och med 

effektiva kontrollmekanismer. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  357 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar 

i detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik, särskilt 

möjliggörande teknik, för att överbrygga 

investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med ett lämpligt stöd 

och en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att öka sina 
ansträngningar i detta avseende och 

insisterar på att dessa fortsätter under nästa 

programperiod. 

Or. it 
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Ändringsförslag  358 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet efterlyser vidare 

ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma 

företag och uppmanar till stöd för 

investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

70. Europaparlamentet1a efterlyser 

vidare ett större fokus på tillämpning av 

forskning och innovationer genom 

gemensamma företag och uppmanar till 

stöd för investeringar i viktig teknik för att 

överbrygga investeringsgapet inom 

innovationsområdet. Parlamentet 

understryker att en ökning av anslagen 

måste gå hand i hand med en förenkling av 

finansieringsförfarandena. Parlamentet 

välkomnar kommissionens ansträngningar i 

detta avseende och insisterar på att dessa 

fortsätter under nästa programperiod. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  359 

Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 70a. Europaparlamentet välkomnar det 

förslag som kommissionen nyligen lade 

fram om att garantera finansieringen av 

Kol- och stålforskningsfonden för de 

kommande åren, och betonar vikten av 

denna fond för att finansiera forskning 

inom denna industrisektor. Parlamentet 

anser därför att det krävs en mer 

långsiktig lösning som säkerställer 

finansieringen efter 2020 och även 
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införlivar fonden i unionens budget, för 

att göra det möjligt för parlamentet att 

leva upp till sin roll som 

budgetkontrollmyndighet.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 70a. Europaparlamentet 

uppmärksammar behovet av att 

säkerställa geografisk balans i 

användningen av EU-medel inom 

forskning och innovation, genom 

införandet av nationella anslag eller 

ytterligare kriterier för val av de projekt 

som säkerställer en rättvis fördelning av 

stöd mellan medlemsstaterna. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 70a. För att säkerställa 

samstämmigheten mellan EU:s 

industriella och digitala agenda i form av 

Industri 4.0, det s.k. industriella internet, 

anser Europaparlamentet att det är av 

avgörande betydelse att främja de 

industriella investeringarna, och att det 

även är lämpligt att skapa en situation 

som gagnar alla när det gäller industriella 

investeringar och miljöpolitiska mål. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 70a. Europaparlamentet insisterar på 

unionens engagemang för fred, och 

uppmanar medlemsstaterna att komma 

överens om ett förbud för användning av 

EU:s budget för att finansiera eller 

garantera utvecklingsprojekt för teknik 

med dubbla användningsområden som 

kan användas militärt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 70b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 70b. Europaparlamentet framhåller 

behovet av att inrikta instrumenten för 

forskning och utveckling på 

internetbaserad vård så att man kan 

industrialisera vård och omsorg genom 

standarder och evidensbaserad praxis, 

samtidigt som man möjliggör 

precisionsmedicin och personaliserad 

behandling samt teknik som stöder 

definitiva diagnoser, förebyggande 

åtgärder, biomedicinsk modellering och 

behandlingsoptimering. 

Or. en 
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Ändringsförslag  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 

återhämtning av och uppsving för en 

hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram, 

och vill därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så att 

den motsvarar de faktiska behoven i EU:s 

ekonomi och det stora intresset för att 

delta. 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 

drivkrafter för hållbar tillväxt, innovation 

och sysselsättning, och erkänner deras 

viktiga roll för att garantera återhämtning 

av och uppsving för en hållbar ekonomi i 

EU. Parlamentet påminner om att det finns 

mer än 20 miljoner små och medelstora 

företag i EU och att de utgör 99 % av alla 

företag. Parlamentet anser att en förbättrad 

och enklare tillgång till finansiering för 

små och medelstora företag, med särskild 

tonvikt på mikroföretag, bör fortsätta att 

vara ett viktigt politiskt mål i nästa 

fleråriga budgetram, och vill därför se 

åtminstone en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så att 

den motsvarar de faktiska behoven i EU:s 

ekonomi och det stora intresset för att 

delta. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 

återhämtning av och uppsving för en 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag och mikroföretag, 

inklusive sociala företag, är viktiga 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 
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hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram, 

och vill därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så att 

den motsvarar de faktiska behoven i EU:s 

ekonomi och det stora intresset för att 

delta. 

återhämtning av och uppsving för en 

hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram, 

och vill därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så att 

den motsvarar de faktiska behoven i EU:s 

ekonomi och det stora intresset för att 

delta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  366 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 

återhämtning av och uppsving för en 

hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram, 

och vill därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så att 

den motsvarar de faktiska behoven i EU:s 

ekonomi och det stora intresset för att 

delta. 

71. Europaparlamentet1a betonar att 

små och medelstora företag, däribland 

kooperativ, är viktiga drivkrafter för 

ekonomisk tillväxt, innovation och 

sysselsättning, och erkänner deras viktiga 

roll för att garantera återhämtning av och 

uppsving för en hållbar ekonomi i EU. 

Parlamentet påminner om att det finns mer 

än 20 miljoner små och medelstora företag 

i EU och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram, 

och vill därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så att 

den motsvarar de faktiska behoven i EU:s 

ekonomi och det stora intresset för att 

delta. 

 __________________ 
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 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  367 

Inese Vaidere 

 

Förslag till resolution 

Punkt 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 

återhämtning av och uppsving för en 

hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram, 

och vill därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så att 

den motsvarar de faktiska behoven i EU:s 

ekonomi och det stora intresset för att 

delta. 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 

återhämtning av och uppsving för en 

hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag i alla medlemsstater bör fortsätta 

att vara ett viktigt politiskt mål i nästa 

fleråriga budgetram, och vill därför se en 

fördubbling av Cosmeprogrammets 

finansieringsram så att den motsvarar de 

faktiska behoven i EU:s ekonomi och det 

stora intresset för att delta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  368 

José Manuel Fernandes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 

71. Europaparlamentet betonar att små 

och medelstora företag är viktiga 
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drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 

återhämtning av och uppsving för en 

hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram, 

och vill därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så 

att den motsvarar de faktiska behoven i 

EU:s ekonomi och det stora intresset för 

att delta. 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt, 

innovation och sysselsättning, och erkänner 

deras viktiga roll för att garantera 

återhämtning av och uppsving för en 

hållbar ekonomi i EU. Parlamentet 

påminner om att det finns mer än 20 

miljoner små och medelstora företag i EU 

och att de utgör 99 % av alla företag. 

Parlamentet anser att en förbättrad tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag bör fortsätta att vara ett viktigt 

politiskt mål i nästa fleråriga budgetram. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  369 

José Manuel Fernandes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 71a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 71a. Europaparlamentet välkomnar 

framgångarna för det särskilda EU-

programmet för företagens 

konkurrenskraft och små och medelstora 

företag (Cosme) inom ramen för den 

nuvarande budgetramen, och noterar att 

parlamentet konsekvent har kämpat för 

ytterligare ökningar av det anslag som 

har öronmärkts för detta program inom 

ramen för det årliga budgetförfarandet. 

Parlamentet noterar med glädje den höga 

genomförandenivån i detta program, 

vilket pekar på att dess 

absorberingskapacitet är större, och vill 

därför se en fördubbling av 

Cosmeprogrammets finansieringsram så 

att den motsvarar de faktiska behoven i 

EU:s ekonomi och det stora intresset för 
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att delta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi 

har redan åstadkommit ett starkt och 

särskilt uppsving för ekonomiska sektorer 

som leder till hållbar tillväxt och 

sysselsättning. Parlamentet välkomnar 

därför kommissionens avsikt att lägga 

fram ett lagstiftningsförslag om en 

förlängning och förbättring av detta 

investeringsprogram i den nya fleråriga 

budgetramen. Parlamentet betonar att 

alla lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  371 

Bernd Kölmel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

utgår 
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nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi 

har redan åstadkommit ett starkt och 

särskilt uppsving för ekonomiska sektorer 

som leder till hållbar tillväxt och 

sysselsättning. Parlamentet välkomnar 

därför kommissionens avsikt att lägga 

fram ett lagstiftningsförslag om en 

förlängning och förbättring av detta 

investeringsprogram i den nya fleråriga 

budgetramen. Parlamentet betonar att 

alla lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  372 

Tamás Deutsch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en förlängning och 

förbättring av detta investeringsprogram i 

den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en förlängning och 

förbättring av detta investeringsprogram i 

den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. Parlamentet framhåller att 

alla lagförslag bör innebära betydliga 

förbättringar av Efsis geografiska 

täckning, och påminner om att Efsi bör 

förbli ett tilläggsverktyg för förstärkning 
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av investeringar, eftersom 

sammanhållningspolitiken fortsatt bör 

utgöra EU:s investeringpolitik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  373 

Inese Vaidere 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en förlängning och 

förbättring av detta investeringsprogram i 

den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Detta ekonomiska uppsving har 

huvudsakligen främjat EU-15. Av denna 

anledning måste man garantera lika 

tillgång till investeringsmöjligheter i alla 

medlemsstater. Parlamentet välkomnar 

därför kommissionens avsikt att lägga fram 

ett lagstiftningsförslag om en förlängning 

och förbättring av detta 

investeringsprogram i den nya fleråriga 

budgetramen. Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  374 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en förlängning och 

förbättring av detta investeringsprogram i 

den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

72. Europaparlamentet1a upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en förlängning och 

förbättring av detta investeringsprogram i 

den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar, och att inga utgifter som 

står i strid med EU:s inhemska och 

internationella åtaganden bör kunna 

godkännas. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  375 

Alfred Sant 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning. 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och sysselsättning, 
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Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en förlängning och 

förbättring av detta investeringsprogram i 

den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

och mer kan göras för att dess fördelar 

ska gynna EU:s samtliga regioner. 

Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en förlängning och 

förbättring av detta investeringsprogram i 

den nya fleråriga budgetramen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. Efsi har 

redan åstadkommit ett starkt och särskilt 

uppsving för ekonomiska sektorer som 

leder till hållbar tillväxt och 

sysselsättning. Parlamentet välkomnar 

därför kommissionens avsikt att lägga 

fram ett lagstiftningsförslag om en 

förlängning och förbättring av detta 

investeringsprogram i den nya fleråriga 

budgetramen. Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

72. Europaparlamentet upprepar sitt 

stora engagemang för Efsi, som syftar till 

att få fram 500 miljarder EUR i nya 

investeringar i realekonomin under den 

nuvarande fleråriga budgetramen. 

Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att åtgärda bristerna i 

genomförandet av Efsi i den första fasen 

och att förbättra detta genomförande när 

man lägger fram ett lagstiftningsförslag 

om en förlängning av detta 

investeringsprogram i den nya fleråriga 

budgetramen för att stärka dess roll som 

ett viktigt instrument som minskar de 

strukturella ojämlikheterna och förbättrar 

konvergensen och sammanhållningen. 

Parlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag bör grundas på 

slutsatser från en översyn som 

kommissionen har gjort och på oberoende 

utvärderingar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 72a. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram bättre bör återspegla 

den politiska prioriteringen av den 

digitala omvandlingen av Europas 

samhälle och ekonomi, och uppmanar till 

investeringar i viktig teknik och 

infrastruktur, i innovation och forskning 

såväl som i digital kompetens, i syfte att 

bibehålla och ytterligare förbättra EU:s 

konkurrenskraft och för att förbättra våra 

medborgares livskvalitet. Parlamentet 

anser att mer stöd bör riktas in på 

gränsöverskridande initiativ som är av 

avgörande betydelse för Europa, såsom 

kapaciteten på området för cybersäkerhet, 

utveckling av och tillgång till artificiell 

intelligens, robotteknik och 

högpresterande datorsystem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  378 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 72a. Europaparlamentet1a anser att 

FSE 2030 bör bli EU:s huvudsakliga 

investeringsverktyg, som direkt bör 

förvaltas av kommissionen och inriktas på 

gränsöverskridande förbindelser för 

hållbara transportsätt, inklusive 

renovering, länkar som fattas, 
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intermodalitet och modernisering av 

infrastruktur som avser nya lösningar för 

digitalisering och minskning av 

koldioxidutsläppen, elinfrastruktur, 

förnybara energikällor och smarta nät för 

att främja energiomställningen, samt 

höghastighetsbredband inom IKT-

sektorn. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  379 

Younous Omarjee 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 72a. Europaparlamentet anser att det 

är nödvändigt att säkerställa att Efsis 

plats i budgeten och i EU:s politiska 

prioriteringar inte hämmar fullföljandet 

av den europeiska 

sammanhållningspolitikens mål. 

Parlamentet anser att de åtgärder som 

finansieras genom Efsi bör styras av 

målet att minska klyftan mellan rika och 

fattiga i Europa och målet om social 

sammanhållning och hållbarhet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  380 

José Manuel Fernandes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 
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 72a. Europaparlamentet understryker 

dessutom den positiva inverkan Efsi har 

på finansieringen till små och medelstora 

företag, då Efsi för närvarande når 500 

000 små och medelstora företag och 

midcap-företag i hela unionen. 

Parlamentet betonar att på grund av en 

mycket stark upptagning som återspeglar 

den höga efterfrågan på marknaden har 

delen för små och medelstora företag 

ytterligare förstärkts redan genom den 

första fasen av genomförandet av 

programmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 72b. Europaparlamentet betonar att 

nästa fleråriga budgetram bättre måste 

avspegla den politiska prioritering som 

ges till den digitala omvandlingen av den 

europeiska ekonomin och det europeiska 

samhället, samt behovet av att investera i 

viktig teknik och infrastruktur och i 

digital kompetens för att bibehålla och 

förbättra vår konkurrenskraft, vår 

livskvalitet och samhällsstrukturen. 

Parlamentet anser att mer stöd bör 

inriktas på gränsöverskridande initiativ, 

som är av avgörande betydelse för 

Europa, i synnerhet på området 

utveckling och tillgång till den senaste 

tekniken, från artificiell intelligens till 

högpresterande datorsystem, samt digital 

kompetens, samtidigt som man bibehåller 

ett starkt stöd för forskning och 

innovation inom digital teknik som en del 

av ramprogrammet för forskning. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  382 

Inese Vaidere 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen, 

och att den bidrar till överbryggandet av 

sammanhållningsklyftan. Parlamentet 

noterar att fullbordandet av ett gemensamt 

europeiskt transportområde med 

förbindelser till grannländerna kräver en 

omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Det är för den ekonomiska, 

sociala och territoriella 

sammanhållningens viktigt att se till att 

regionala utvecklingscentrum är 

förbundna med TEN-T-nätet, eftersom de 

annars inte kan utnyttja tillgången till den 

inre marknaden. Parlamentet betonar att 

ett uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder, i 

synnerhet med inriktning på stora 

gränsöverskridande infrastrukturprojekt 
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inom ramen för FSE-program, t.ex. Rail 

Baltica, som ytterligare kommer att 

minska sammanhållningsklyftan, 

förbinda Europas norra och södra delar 

och minska beroendet av Ryssland. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  383 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är en stomme i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer. Parlamentet 

uppmanar således kommissionen att se 

över finansiering av projekt som visar sig 

vara olämpliga ur ekonomisk synvinkel 

och som skadar medborgarnas hälsa och 

miljön, såsom höghastighetslinjen mellan 

Turin och Lyon. Parlamentet betonar att 

ett uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 
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använda gemensamma standarder. 

Parlamentet betonar nödvändigheten av 

att prioritera projekt som främjar inte 

bara digitalisering utan även minskade 

koldioxidutsläpp inom transportsystemen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. 

73. Europaparlamentet1a insisterar2a på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom sektorn för hållbara 

transporter. Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

utveckling och skapandet av 

arbetstillfällen. Parlamentet noterar att 

fullbordandet av ett gemensamt europeiskt 

transportområde med förbindelser till 

grannländerna kräver en omfattande 

transportinfrastruktur och måste behandlas 

som en central prioritering för EU:s 

konkurrenskraft och för den ekonomiska, 

sociala och territoriella sammanhållningen, 

inklusive för perifera områden. Därför bör 

nästa fleråriga budgetram tillhandahålla 

tillräcklig finansiering för projekt som 

särskilt bidrar till genomförandet av TEN-

T-stomnätet och dess korridorer, vilka bör 

förlängas ytterligare. Parlamentet betonar 

att ett uppdaterat och effektivare FSE-

program bör omfatta de transportsätt som 

ligger i linje med EU:s klimat- och 

energiåtaganden och fokusera på 

sammankoppling och på fullbordande av 

nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. För att 

främja konnektiviteten och återställandet 
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av livsmiljöer bör man skapa ett 

transeuropeiskt nätverk för grön 

infrastruktur (TEN-G) och finansiera det 

bland annat genom FSE. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

 2a Ändringen föreslagen av NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur, i 

synnerhet i perifera och mindre 

utvecklade regioner, och måste behandlas 

som en central prioritering för EU:s 

konkurrenskraft och för den ekonomiska, 

sociala och territoriella sammanhållningen, 

inklusive för perifera områden och 

öregioner. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet är medvetet om 

vikten av sammanhållningsfonden i detta 

avseende och insisterar på att fonden 
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använda gemensamma standarder. bibehålls i den nya fleråriga 

budgetramen. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt, i synnerhet 

järnväg och andra transportsätt som 

bidrar till att minska koldioxidutsläppen, 
och fokusera på sammankoppling och på 

fullbordande av nätet i perifera områden, 



 

PE616.896v01-00 90/156 AM\1144763SV.docx 

SV 

och därvid använda gemensamma 

standarder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  387 

Tiemo Wölken 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och att hållbar 

infrastruktur utgör grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och fokusera 

på sammankoppling och på fullbordande 

av nätet i perifera områden, och därvid 

använda gemensamma standarder. 

Or. en 
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Ändringsförslag  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. Parlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och 

fokusera på sammankoppling och på 

fullbordande av nätet i perifera områden, 

och därvid använda gemensamma 

standarder. 

73. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i den 

inre marknaden och grundvalen för hållbar 

tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet noterar att fullbordandet av ett 

gemensamt europeiskt transportområde 

med förbindelser till grannländerna kräver 

en omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central prioritering 

för EU:s konkurrenskraft och för den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen, inklusive för perifera 

områden. Därför bör nästa fleråriga 

budgetram tillhandahålla tillräcklig 

finansiering för projekt som särskilt bidrar 

till genomförandet av TEN-T-stomnätet 

och dess korridorer, vilka bör förlängas 

ytterligare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 73a. Europaparlamentet betonar att ett 

uppdaterat och effektivare FSE-program 

bör omfatta alla transportsätt och 

fokusera på sammankoppling och på 

fullbordande av nätet i perifera områden, 

och därvid använda gemensamma 

standarder. FSE bör främja bättre 

förbindelser mellan de horisontella 

prioriteringarna i övergripande nätverk, 

såsom höghastighetsleder till sjöss. 

Parlamentet betonar att kommissionens 

samordning bör riktas in på att främja 

deltagandet av investerare och att 

utbyggnaden av det europeiska 

trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) 

bör maximera fördelarna när det gäller 

driftskompatibiliteten. Parlamentet anser 

att en särskild budgetpost för turism bör 

inrättas för att ta ett steg i riktning mot en 

verklig europeisk turismpolitik. 

Parlamentet efterlyser en uppifrån-och-

ned-metod för att garantera ett effektivt 

genomförande av projekt rörande de inre 

vattenvägarnas farbarhet. Parlamentet 

efterlyser finansiering, som en del av 

forskningsprogrammet Sesar, till 

slutförandet av den europeiska digitala 

flygledningstjänsten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 73a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att skyndsamt främja 

investeringar för att utveckla nästa 

generations teknik och bidra till dess 

användning. De europeiska 
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strukturfonderna och finansieringen för 

bredband och transeuropeiska 

telekommunikationsnät måste bygga på 

morgondagens kriterier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  391 

Giovanni La Via 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 73a. Europaparlamentet förordar att 

det ska inrättas en budgetpost för turism i 

nästa fleråriga budgetram. Mot bakgrund 

av nödvändigheten av tillväxt och 

skapandet av sysselsättning måste 

turismen vara en av våra prioriteringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  392 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 
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digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

Parlamentet framhåller lämpligheten i att 

CEF Telecom även stöder digitala 

modeller som främjar konnektivitet och 

utbyten mellan parter, förutom 

decentraliserad lagring av uppgifter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

digitala tjänster och bredbandsnäten 

genom att göra dem tillgängliga, även i 

avlägsna områden och på landsbygden, och 

genom att förbättra den digitala 

kompetensen, sammankopplingar och 

driftkompatibilitet. 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

ha lämpliga resurser och fortsätta att 

stödja infrastrukturer för digitala tjänster 

och de ökande investeringsbehoven i 

höghastighetsbredbandsnät genom att 

göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, uppgradering av fasta nätverk 

och förtätning av mobilnätverk, 
utbyggnad av 5G och gigabitkonnektivitet 

fram till 2025 samt genom att komma 

vidare i arbetet med harmoniseringen av 

EU:s telekombestämmelser för att skapa 

den rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  395 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 
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telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

Parlamentet understryker vikten av att 

förbättra EU-medborgarnas och 

arbetstagarnas digitala kompetens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  396 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

74. Europaparlamentet1a understryker 

hur viktigt det är att säkra finansiering för 

fullbordandet av den digitala inre 

marknaden genom fullt utnyttjande av 

spektrum, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att CEF Telecom bör 

fortsätta att stödja infrastrukturer för 

digitala tjänster och bredbandsnäten genom 

att göra dem tillgängliga, även i avlägsna 

områden och på landsbygden, och genom 

att förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 74a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa, bevara och 

utveckla finansiering för handlingsplanen 

för 5G på lämplig nivå inom ramen för 

nästa fleråriga budgetram 2020–2027. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  398 

Nils Torvalds 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur 

viktigt det är att tillhandahålla omfattande 

stöd, särskilt för koldioxidintensiva 

regioner, energiomställning, övergång till 

en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring 

av koldioxid och modernisering av 

fjärrvärme. Omställningen av 

energisektorn mot bakgrund av 

klimatmålen bör stödjas genom skapandet 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en ren, stabil och 

konkurrenskraftig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för hållbara investeringar som 

främjar förnybara energikällor, sätter 

energieffektiviteten i främsta ledet, ökar 

energitryggheten och minskar 

energiberoendet av importerade 

energikällor samt stöder ny och innovativ 

energiteknik och industriell teknik som 

ligger i linje med EU:s långsiktiga 

klimatåtaganden. 
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av en energiomställningsfond i nästa 

fleråriga budgetram, som skulle 

underlätta strukturförändringarna i 

energiintensiva industrier och 

koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i 

koldioxidsnål teknik och innovativa 

lösningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur 

viktigt det är att tillhandahålla omfattande 

stöd, särskilt för koldioxidintensiva 

regioner, energiomställning, övergång till 

en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring 

av koldioxid och modernisering av 

fjärrvärme. Omställningen av 

energisektorn mot bakgrund av 

klimatmålen bör stödjas genom skapandet 

av en energiomställningsfond i nästa 

fleråriga budgetram, som skulle 

underlätta strukturförändringarna i 

energiintensiva industrier och 

koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i 

koldioxidsnål teknik och innovativa 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en ren, stabil och 

konkurrenskraftig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för hållbara investeringar som 

främjar förnybara energikällor, prioriterar 

energieffektivitet, ökar energitryggheten 

och minskar energiberoendet av 

importerade energikällor samt stöder ny 

och innovativ energiteknik och industriell 
teknik som ligger i linje med EU:s 

långsiktiga klimatåtaganden. 
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lösningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i 

koldioxidsnål teknik och innovativa 

lösningar. 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor och 

försörjningsvägar, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för energiomställning, övergång till 

en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Parlamentet anser att unionens 

kolberoende regioner och länder behöver 

riktat stöd, inklusive tillräckliga medel, 

för att på ett effektivt sätt bidra till en 

strategisk övergång till en ekonomi med 

låga koldioxidutsläpp, och uppmanar till 

ett införande av övergripande instrument 

för sådana regioner och länder för att 

stödja en rättvis övergång, i synnerhet 

genom utveckling och användning av 

förnybara energikällor, lösningar för 

energieffektivitet, energilagring, 

lösningar och infrastruktur för 

elektromobilitet, modernisering av 

elproduktionen och näten, avancerad 

teknik för energiproduktion, inbegripet 

koldioxidlagring, avskiljning och 

återanvändning av koldioxid och 

överföring av kol till gas, modernisering 
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av fjärrvärme, bland annat högeffektiv 

kraftvärme, tidig anpassning till framtida 

miljönormer, omstrukturering av 
energiintensiva industrier samt hantering 

av samhälleliga, socioekonomiska och 

miljömässiga effekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet. 

Parlamentet anser att stödet bör inriktas 

på målen i artikel 194.1 i EUF-fördraget, 

och betonar därför behovet av att 

omorientera stödet till infrastruktur för 

gas från FSE Energi till att i stället gå till 

investeringar som syftar till en övergång 

till en koldioxidsnål gasförsörjning 

(biogas, grönt väte, syntetiskt metan, ...). 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 
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elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av 

fjärrvärme. Omställningen av 

energisektorn mot bakgrund av 

klimatmålen bör stödjas genom skapandet 

av en energiomställningsfond i nästa 

fleråriga budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i 

koldioxidsnål teknik och innovativa 

lösningar. 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en effektiv och 

sparsam energianvändning och en 

energiförsörjning som baseras på 

förnybara energikällor i Europa. 

Parlamentet efterlyser därför fortsatt stöd 

för investeringar för ökad 

energieffektivitet, förbättrad användning 

av decentraliserade förnybara 

energikällor samt distribution och lagring 

av dessa samt ökad energisäkerhet, bland 

annat genom FSE Energi. Parlamentet 

betonar i synnerhet hur viktigt det är att 

tillhandahålla omfattande stöd, särskilt för 

koldioxidintensiva regioner, för en 

övergång till en ekonomi med nettoutsläpp 

av koldioxid på 0 % senast 2050, 

modernisering av kraftproduktion, elnät 

och teknik för lagring av energi samt 

modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör även stödjas 

genom skapandet av en lämplig 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle stimulera 

investeringar inom området för 

energieffektivitet, förnybar energi och 

innovativa lösningar, framför allt genom 

stöd till lokala myndigheter, 

energikooperativ, aktiva 

energikonsumenter och företag, samt 
underlätta strukturförändringarna i 

energiintensiva industrier och 
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koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  403 

Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet 

samt användning av förnybar energi, 

bland annat genom FSE Energi, som 

särskilt bör inriktas på infrastruktur för 

förnybar energi. Parlamentet betonar i 

synnerhet hur viktigt det är att 

tillhandahålla omfattande stöd, särskilt för 

koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion, 

förbättring av gränsöverskridande 

sammanlänkningar och utbyggnad av 

smarta elnät, teknik för avskiljning och 

lagring av koldioxid och modernisering av 

fjärrvärme. Omställningen av 

energisektorn mot bakgrund av 

klimatmålen bör stödjas genom skapandet 

av en energiomställningsfond i nästa 

fleråriga budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion, 

förbättring av gränsöverskridande 

sammanlänkningar och utbyggnad av 

smarta elnät, teknik för avskiljning och 

lagring av koldioxid och modernisering av 

fjärrvärme. Omställningen av 

energisektorn mot bakgrund av 

klimatmålen bör stödjas genom skapandet 

av en energiomställningsfond i nästa 

fleråriga budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  406 

Tiemo Wölken 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 
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diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och elnät 

samt återanvändningstekniker, och 

modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar, samtidigt 

som man upphör med stödet för fossil 

infrastruktur i linje med Parisavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 

75. Europaparlamentet1a anser2a att det 

är viktigt att slå vakt om en hållbar och 

ekonomiskt överkomlig energiförsörjning i 

Europa. Parlamentet efterlyser därför 

fortsatt stöd för investeringar för 

diversifiering av energikällor, förbättrad 

energitrygghet och ökad energieffektivitet, 

bland annat genom FSE Energi. 

Parlamentet betonar i synnerhet hur viktigt 

det är att tillhandahålla omfattande stöd, 

särskilt för koldioxidintensiva regioner, 

energiomställning, övergång till en 
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ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

modernisering av kraftproduktion och 

elnät, teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid och modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen bör stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

teknik och innovativa lösningar. 

kärnkraftsfri ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp, modernisering av 

kraftproduktion och smarta elnät, och 

modernisering av fjärrvärme. 

Omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen ska stödjas 

genom skapandet av en 

energiomställningsfond i nästa fleråriga 

budgetram, som skulle underlätta 

strukturförändringarna i energiintensiva 

industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa 

incitament för investeringar i koldioxidsnål 

kärnkraftsfri teknik och innovativa 

lösningar, 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 

 2a Ändringen delvis föreslagen av NABU 

– Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 75a. Europarlamentet anser att 

Europas öar, de europeiska yttersta 

randområdena samt utomeuropeiska 

länder och territorier står inför samma 

utmaningar till följd av 

klimatförändringarna som en del av de 

mindre utvecklade länderna eller de små 

östater under utveckling som får stöd 

genom finansieringsmekanismen för 

anpassning till klimatförändringarna via 

den globala klimatförändringsalliansen. 

Parlamentet anser följaktligen att det är 

nödvändigt att en europeisk fond för 

anpassning till klimatförändringarna 

upprättas för Europas öar, de yttersta 
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randområdena och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna, vilket skulle 

bidra till att mildra 

klimatförändringarnas skadliga effekter i 

dessa områden. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 75a. Europaparlamentet betonar 

behovet av en EU-omfattande 

investeringsplan till förmån för 

energieffektivitet mot bakgrund av de 

ambitiösa egna mål EU har satt upp för 

2030. Parlamentet är övertygat om att ett 

sådant investeringsprogram skulle ha en 

mycket positiv effekt när det gäller 

skapandet av sysselsättning, bostäder till 

ett överkomligt pris och kampen mot 

energifattigdom, och är därför också 

övertygat om att nästa fleråriga 

budgetram bör omfatta ett synligt och 

lättillgängligt EU-omfattande 

investeringsprogram för energieffektivitet, 

som skulle göra det möjligt för lokala 

offentliga myndigheter att få 

administrativt och finansiellt stöd för att 

genomföra energieffektivitetsplaner inom 

bostads- och byggsektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 75a. Europaparlamentet upprepar att 

finansieringsinstrument inte kan ersätta 

bidrag när det gäller finansiering av 

energieffektivitet, förnybar energi och 

offentligt drivna forsknings- och 

innovationsprojekt inom nästa fleråriga 

budgetram, eftersom endast bidrag kan 

leda till bästa möjliga resultat i praktiken 

och garantera en stor medverkan av 

parter som den akademiska världen, 

lokala myndigheter, små och medelstora 

företag samt civilsamhällsorganisationer. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Förslag till resolution 

Punkt 75b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 75b. Europaparlamentet anser att 

omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatmålen inom ramen för 

nästa fleråriga budgetram bör stödjas 

genom skapandet av en rättvis 

övergångsfond med målet att stödja de 

arbetstagare och samhällen som påverkas 

negativt av denna övergång till en hållbar 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp. I 

detta avseende uppmanar parlamentet 

kommissionen att skapa en 

finansieringsplattform på unionsnivå för 

detta initiativ, och att då dra lärdom av de 

nuvarande erfarenheterna och se till att 

det finns tillräckligt med ytterligare 

resurser för att täcka behoven i de 

berörda områdena. Parlamentet betonar 

dessutom att denna fond bör vara inriktad 

på skapandet av anständiga och hållbara 

arbetstillfällen och på omskolning och ny 

kompetens inom rena processer och 
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tekniker samt på att förbättra de sociala 

skyddssystemen, däribland en aktiv 

arbetsmarknadspolitik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  412 

Paul Rübig 

 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Parlamentet framhåller 

det betydande bidraget från Europeiska 

byrån för GNSS (GSA) för att stärka 

konkurrenskraften och den tekniska 

innovationen. Parlamentet understryker 

vikten av att tillräcklig finansiering anslås 

till GSA i nästa fleråriga budgetram för 

att garantera en friktionsfri verksamhet, 

tillräcklig säkerhet och fullständigt 

utnyttjande av de europeiska GNSS-

programmen. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 
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förordningen. 

Or. de 

Ändringsförslag  413 

Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. Parlamentet noterar att den 

nuvarande planeringen av Iter 

nödvändiggör ett unionsbidrag på 6,07 

miljarder EUR under åren 2021–2027, 

jämfört med 2,99 miljarder EUR under 

åren 2014–2020, och förväntar sig att 

dessa ytterligare behov ska uppfyllas med 

hjälp av ytterligare resurser. 

Or. en 
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Ändringsförslag  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och 

jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo), jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus) och det framtida statliga 

satellitkommunikationsprogrammet 

(GovSatCom), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, det vill säga den 



 

PE616.896v01-00 112/156 AM\1144763SV.docx 

SV 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft, säkerhet och politiska 

makt. Finansieringen av dessa storskaliga 

projekt måste säkras i EU:s budget, men 

bör samtidigt öronmärkas för att garantera 

att eventuella kostnadsöverdrag inte hotar 

finansieringen och det framgångsrika 

genomförandet av annan unionspolitik, 

vilket belystes inom den förra fleråriga 

budgetramen i vissa enskilda fall. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  416 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 
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annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  417 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom den 

internationella termonukleära 

experimentreaktorn (Iter), European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

76. Europaparlamentet1a understryker 

den strategiska betydelsen av storskaliga 

infrastrukturprojekt, såsom European 

Geostationary Navigation Overlay (Egnos), 

det globala satellitnavigeringssystemet 

(Galileo) och jordövervakningsprogrammet 

(Copernicus), för EU:s framtida 

konkurrenskraft. Finansieringen av dessa 

storskaliga projekt bör säkras i EU:s 

budget, men bör samtidigt öronmärkas för 

att garantera att eventuella 

kostnadsöverdrag inte hotar finansieringen 

och det framgångsrika genomförandet av 

annan unionspolitik, vilket var fallet inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om att det högsta beloppet för dessa projekt 

för närvarande är fastställt i förordningen 

om den fleråriga budgetramen, och 

efterlyser liknande bestämmelser i den nya 

förordningen. 

 __________________ 

 1a Punkten ska införas i kapitlet 

”Investering i framtiden”. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 76a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 76a. Europaparlamentet betonar att 

ytterligare anslag till Iter (utöver de som 

redan har godkänts) inte kan motiveras 

på grund av avsaknaden av konkreta 

resultat på kort och medellång sikt och av 

de mycket höga och stigande kostnaderna, 

och att anslagen i stället borde inriktas på 

teknik, framför allt inom produktion och 

decentraliserad lagerhållning, som direkt 

kan bidra till att bekämpa 

klimatförändringarna och till respekt för 

åtagandet i Parisavtalet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  419 

Tamás Deutsch 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Den gemensamma jordbrukspolitiken och 

den gemensamma fiskeripolitiken 

Or. en 

 

Ändringsförslag  420 

Ivana Maletić 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 16a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hållbar utveckling, hållbart bevarande 

och hållbar förvaltning av naturresurser 

Or. en 

 

Ändringsförslag  421 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och 

en autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitikens mål bör 

ses över radikalt så att de avspeglar 

sociala krav och vår miljös och de 

planetära resursernas finita gränser, och 

så att de tar klimatförändringar, utrotning 

och ekosystemkollaps med i beräkningen, 

samt den uttömning av resurser som 

påverkar oss alla. Parlamentet anser att 

den gemensamma jordbrukspolitiken bör 

användas till att ge nytt liv åt lokala 

ekonomier så att vi får dynamiska 

landsbygdssamhällen, till att inriktas på 

en hälsosam mathållning och ett 

ekologiskt jordbruk, och till att stödja 

jordbrukarnas självständighet och deras 

roll i övergången. Parlamentet påpekar att 

den gemensamma jordbrukspolitiken är ett 

av de mest integrerade politikområdena 

och huvudsakligen finansieras på EU-nivå, 

och därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 
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Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet erkänner den roll som ett 

hållbart jord- och skogsbruk har som 

viktiga inslag i EU:s arbete för att hantera 

klimatförändringar och försämrad 

biologisk mångfald och för att främja 

miljömässig hållbarhet. Parlamentet 

påminner om att nästa fleråriga 

budgetram bör styra den gemensamma 

jordbrukspolitiken efter 2020 mot en 

rättvis, effektiv och ändamålsenlig 

jordbrukspolitik, som har som främsta 

mål att underlätta övergången till ett 

hållbart livsmedels- och jordbrukssystem i 

Europa, och understryker att man måste 

få fram tillräckliga medel för att uppnå 

målen. Parlamentet välkomnar 

kommissionens strategi, som presenteras i 

meddelandet ”Framtiden för livsmedel 

och jordbruk”, för att ge medlemsstaterna 

mer flexibilitet för att hitta lämpliga sätt 

att styra sin jordbrukssektor i syfte att 

uppnå de gemensamma målen på det 

effektivaste sättet. Parlamentet påpekar att 

den gemensamma jordbrukspolitiken är ett 

av de mest integrerade politikområdena 

och huvudsakligen finansieras på EU-nivå, 

och därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  423 

Răzvan Popa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

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 betonar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken bör kunna möta de 

framtida utmaningarna, eftersom den är 

en av de grundläggande pelarna i EU, 

och anser att en uppdaterad och 

förenklad gemensam jordbrukspolitik 

efter 2020 med två pelare bör fungera på 

ett väl avvägt sätt genom att 

tillhandahålla livsmedel till rimliga priser 

till konsumenterna och bidra till 

hållbarheten i landsbygdsområden, utan 

att omarbetningen hindrar den verkliga 

andemeningen bakom gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att 

nödvändigheten av en direkt koppling 

mellan jordbruksstöd och 

tillhandahållandet av kollektiva 

nyttigheter, såsom vatten, biologisk 

mångfald och klimatskydd såväl som 

djurhållning i enlighet med 

djurskyddsprinciper, har ökat. Parlamentet 

påpekar att kraven på livsmedel har ökat, 

liksom behovet av att utveckla 

miljövänliga jordbruksmetoder och att 

åtgärda klimatförändringarna. Parlamentet 

påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och 

en autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för unionens 

livsmedelssäkerhet och autonoma 

livsmedelsförsörjning, för att bevara och 

utveckla dess landsbygdsområden och för 

att européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 
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livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel och hälsa har ökat, i likhet med 

behovet av att stödja det europeiska 

jordbrukets övergång till mer miljövänliga 

jordbruksmetoder som bidrar till att 

bekämpa klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken, som är ett av EU:s mest 

integrerade politikområden, huvudsakligen 

finansieras på EU-nivå och att nationell 

finansiering på detta område därmed 

ersätts av stöd från EU. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar 

nödvändigheten av att ha en gemensam 

jordbrukspolitik som stöder jordbrukarnas 

inkomsttrygghet, miljön, klimatet och 

folkhälsan. Parlamentet påpekar att kraven 

på livsmedel har ökat, liksom behovet av 

att utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet betonar behovet av att 

trygga jordbruksproduktionen i alla delar 

av EU såväl som i områden med 

naturbetingade svårigheter. Parlamentet 

påpekar att kraven på livsmedel har ökat, 

liksom behovet av att utveckla 

miljövänliga jordbruksmetoder och att 

åtgärda klimatförändringarna. Parlamentet 

påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 
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landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

landsbygden inte ska avfolkas, för att 

miljöresurserna ska bevaras, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

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 tillägger att småskaliga 

jordbrukare bör ges högre prioritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna så att 

EU-medborgarna förstår logiken bakom 

jordbruksstödet. Parlamentet påpekar att 

den gemensamma jordbrukspolitiken är ett 

av de mest integrerade politikområdena 

och huvudsakligen finansieras på EU-nivå, 

och därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  430 

Tiemo Wölken 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken har varit 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, och för att 

landsbygden inte ska avfolkas. Parlamentet 

påpekar att kraven på livsmedel har ökat, 

liksom behovet av att utveckla 

miljövänliga jordbruksmetoder och att 

åtgärda klimatförändringarna 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 är därför övertygat om att 

politiken måste utvecklas för att kunna 

hantera dessa utmaningar, så att den blir 

till en verklig markanvändningspolitik 

som omfattar livsmedel och jordbruk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  431 

Inese Vaidere 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för 

sysselsättningen på landsbygden och den 

hållbara utvecklingen, och för att 
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priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

framgångsrikt integrerade politikområdena 

och huvudsakligen finansieras på EU-nivå, 

och därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

hälsosamma och hållbara livsmedel av 

hög kvalitet till överkomliga priser. 

Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och 

en autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till 

livsmedelssäkerheten, för att landsbygden 

inte ska avfolkas och för att européerna ska 

kunna tillförsäkras livsmedel av hög 

kvalitet till överkomliga priser. Parlamentet 

påpekar att kraven på livsmedel har ökat, 

liksom behovet av att utveckla 

miljövänliga jordbruksmetoder och att 

åtgärda klimatförändringarna. Parlamentet 

påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, och 

därmed ersätter nationella utgifter. 

Or. sv 

Ändringsförslag  434 

Bernd Kölmel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, 

77. Europaparlamentet betonar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken har varit 

avgörande för livsmedelssäkerheten och en 

autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för den 

hållbara utvecklingen och för att 

européerna ska kunna tillförsäkras 

livsmedel av hög kvalitet till överkomliga 

priser. Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel har ökat, liksom behovet av att 

utveckla miljövänliga jordbruksmetoder 

och att åtgärda klimatförändringarna. 

Parlamentet anser dock att många 

åtgärder inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken kan 
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och därmed ersätter nationella utgifter. utföras på nationell nivå och ifrågasätter 

deras europeiska mervärde. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 77a. Europaparlamentet påminner om 

sina anmärkningar1a om en ohållbar 

struktur hos utgifterna för den 

gemensamma jordbrukspolitiken: 44,7 % 

av alla jordbruksföretag i unionen hade 

en årlig inkomst på mindre än 4 000 

EUR, och 2016 erhöll i genomsnitt de 

översta 10 % av de som mottar direktstöd 

inom ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken cirka 60% av stödet1b. 

Parlamentet påpekar att i tider med 

volatilitet eller kriser behöver större 

jordbruksföretag inte nödvändigtvis ha 

samma grad av stöd för att stabilisera 

jordbruksinkomsterna som mindre 

jordbruksföretag, eftersom de ofta kan 

utnyttja potentiella stordriftsfördelar som 

kan göra dem mer motståndskraftiga. 

Parlamentet anser att 

finansieringssystemet inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken skulle 

kunna inriktas mer på jordbrukare med 

särskilda begränsningar: småbruk, i 

synnerhet jordbruk med mindre än 15 

hektar mark, utsatta områden vad avser 

klimatförhållanden och geografi samt 

glest befolkade regioner, och att stödet för 

jordbruk med över 100 hektar mark 

gradvis bör minska. 

 __________________ 

 1a Se punkt 207 i Europaparlamentets 

resolution av den 27 april 2017 med de 

iakttagelser som utgör en del av besluten 
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om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget 

för budgetåret 2015, avsnitt III – 

kommissionen och genomförandeorgan 

(antagna texter, P8_TA(2016)0309). 

 1b Se de vägledande siffrorna om 

fördelningen av stöd per storleksklass för 

stöd, som erhölls inom ramen för 

direktstöd som utbetalats till producenter i 

enlighet med rådets förordning (EG) nr 

1307/2013 (budgetår 2016). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 77a. Europaparlamentet erinrar om 

sina anmärkningar1a om en ohållbar 

struktur hos utgifterna för den 

gemensamma jordbrukspolitiken: 44,7 % 

av alla jordbruksföretag i unionen hade 

en årlig inkomst på mindre än 4 000 

EUR, och i genomsnitt 80 % av dem som 

mottar direktstöd inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken fick 

cirka 20 % av betalningarna. Parlamentet 

påpekar att i tider med volatilitet eller 

kriser behöver större jordbruksföretag 

inte nödvändigtvis ha samma grad av stöd 

för att stabilisera jordbruksinkomsterna 

som mindre jordbruksföretag, eftersom de 

ofta kan utnyttja potentiella 

stordriftsfördelar som kan göra dem mer 

motståndskraftiga. Parlamentet anser att 

finansieringssystemet inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken skulle 

kunna inriktas mer på jordbrukare med 

särskilda begränsningar: småbruk, 

utsatta områden vad avser 

klimatförhållanden och geografi samt 
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glest befolkade regioner. 

 __________________ 

 1a Se punkt 207 i Europaparlamentets 

resolution av den 27 april 2017 med de 

iakttagelser som utgör en del av besluten 

om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget 

för budgetåret 2015, avsnitt III – 

kommissionen och genomförandeorgan 

(antagna texter, P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 77b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, eftersom den överväger en 

enklare och modernare gemensam 

jordbrukspolitik, att bedöma huruvida en 

annan utformning av politiken, eller en 

annan modell för fördelningen av 

direktstöd, skulle leda till att offentliga 

medel bättre inriktas på miljövänligt 

jordbruk och klimatpolitikens mål. 

Parlamentet betonar dock behovet av att 

bevilja ekonomisk ersättning för att täcka 

kostnaderna för att upprätthålla höga 

standarder inom livsmedelsproduktionen 

och de höga produktionskostnaderna till 

följd av svåra klimatförhållanden i vissa 

geografiska områden, eftersom 

jordbrukarna i Europa ofta har problem 

på grund av den globala konkurrensen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  438 

Bernd Kölmel 
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Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, 

eftersom det skapar ett tydligt europeiskt 

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av 

konkurrensen mellan medlemsstaterna 

undviks. Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda 

programmet för vissa regioner beroende 

på dessa regioners avsides läge och 

ökaraktär (Posei). Parlamentet anser 

därför att budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala anslaget för den gemensamma 

jordbrukspolitiken ska minskas med upp 

till 30 % av dess nuvarande nivå i nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet 

välkomnar försöken att åternationalisera 

och samfinansiera den gemensamma 

jordbrukspolitiken på områden där inget 

mervärde kan bevisas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  439 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, 

eftersom det skapar ett tydligt europeiskt 

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av 

78. Europaparlamentet betonar att 30 

% av jordbruksstödet inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken går till 1 

% av jordbrukarna, som erhåller mer än 

50 000 EUR per år och per stödmottagare. 

Parlamentet föreslår därför ett tak för 
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konkurrensen mellan medlemsstaterna 

undviks. Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda 

programmet för vissa regioner beroende 

på dessa regioners avsides läge och 

ökaraktär (Posei). Parlamentet anser 

därför att budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

direktstöd på 50 000 EUR per år och per 

stödmottagare, och insisterar på att dessa 

besparingar bör omfördelas på ett rättvist 

och hållbart sätt i budgeten för den 

gemensamma jordbrukspolitiken, 

huvudsakligen till nya och mindre 

jordbrukare, för ekologiskt jordbruk. 

Parlamentet insisterar på det faktum att 

endast 1 % av jordbrukarna i EU skulle 

påverkas av ett sådant tak. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet anser därför att budgeten för 

den gemensamma jordbrukspolitiken i 

nästa fleråriga budgetram bör minskas 

något på ett rättvist och hållbart sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 
de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

78. Europaparlamentet kräver att det 

totala beloppet för direktstöd behålls intakt 

i nästa fleråriga budgetram, eftersom det 

har ett tydligt europeiskt mervärde, stärker 

den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks och ger 

jordbrukarna en grundinkomst, vilket är 

absolut nödvändigt för jordbrukssektorns 

överlevnad. Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering av den gemensamma 

jordbrukspolitiken och alla former av 
nationell samfinansiering av direktstöd. 

Parlamentet betonar behovet av att 

reformera jordbrukssektorns krisreserv 

till förmån för en fond för jordbrukskriser 

vars förvaltning bör ske utanför 

budgetprincipen om ettårighet, vilket 

därmed skulle möjliggöra överföringar av 
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jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

anslag från ett år till ett annat i syfte att 

svara effektivt på de återkommande 

kriserna som påverkar känsliga 

jordbrukssektorer. Parlamentet anser att 

det är av största vikt att stöd ges till 

utvecklingen av instrument för hantering 

av kriser, risker och strukturering av 

sektorerna som kan begränsa 

prisvolatiliteten. Parlamentet kräver att 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei) ökas. Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram åtminstone bör upprätthållas 

på dagens nivå för EU–27. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  441 

Tiemo Wölken 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, 

eftersom det skapar ett tydligt europeiskt 

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av 

konkurrensen mellan medlemsstaterna 

undviks. Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

78. Europaparlamentet motsätter sig all 

åternationalisering av den framtida 

markanvändningspolitiken. Parlamentet 

betonar att man måste öka finansieringen i 

linje med reaktionerna på de 

återkommande kriserna i känsliga sektorer, 

skapa nya instrument som kan begränsa 

prisvolatiliteten och öka finansieringen av 

det särskilda programmet för vissa regioner 

beroende på dessa regioners avsides läge 

och ökaraktär (Posei). 
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budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  442 

Răzvan Popa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. Parlamentet 

betonar att harmoniseringen av 

direktstödet är ytterst viktig för att uppnå 

en rättvis inre marknad på 

jordbruksområdet, och att åtgärder för att 

uppnå harmonisering och icke begränsat 

direktstöd är viktiga principer för att nå 

målet med lika villkor. 

Or. en 
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Ändringsförslag  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet håller i åtanke vikten av att 

bibehålla mångfalden av de åtgärder, 

däribland frivilligt kopplade stöd, som 

medlemsstaterna har tillgång till för att 

upprätthålla produktionen inom sektorer 

som är avgörande för utsatta områden, 

dock utan att snedvrida den inre 

marknaden, men betonar samtidigt att 

man måste öka finansieringen i linje med 

reaktionerna på de återkommande kriserna 

i känsliga sektorer, skapa nya instrument 

som kan begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 
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Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet påpekar också att 

utjämningen av direktstödet mellan 

medlemsstaterna är nödvändig för att 

säkerställa lika konkurrensvillkor på 

EU:s inre marknad. Parlamentet betonar 

att man måste öka finansieringen i linje 

med reaktionerna på de återkommande 

kriserna i känsliga sektorer, skapa nya 

instrument som kan begränsa 

prisvolatiliteten och öka finansieringen av 

det särskilda programmet för vissa regioner 

beroende på dessa regioners avsides läge 

och ökaraktär (Posei). Parlamentet anser 

därför att budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. pl 

Ändringsförslag  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, 

eftersom det skapar ett tydligt europeiskt 

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av konkurrensen 

78. Europaparlamentet betonar att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram åtminstone bör bibehållas på 

sin nuvarande nivå för EU-27 i aktuella 

priser, däribland både det totala beloppet 
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mellan medlemsstaterna undviks. 

Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

för direktstöd och för 

landsbygdsutveckling, och understryker 

att direktstöd skapar ett tydligt europeiskt 

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av konkurrensen 

mellan medlemsstaterna undviks. 

Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering när det gäller direktstöd. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att det finns 

nödvändiga finansiella och rättsliga 

ramar på plats för livsmedelskedjan, i 

syfte att bekämpa otillbörliga 

affärsmetoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, 

eftersom det skapar ett tydligt europeiskt 

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av 

konkurrensen mellan medlemsstaterna 

undviks. Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

78. Europaparlamentet ifrågasätter all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering när det gäller direktstöd. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 
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sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga på en lämplig nivå för 

att kunna hantera det europeiska 

jordbrukets verkliga behov. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27, med förbehåll för 

en undersökning av grunden för 

utbetalningar inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken för att 

på ett mer effektivt sätt hantera jordbruks-
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, landsbygds- och miljöfrågor och 

sektorns åtaganden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet betonar att offentliga 

medel för kollektiva nyttigheter från 

jordbruket bör stå i centrum för nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet anser 

därför att budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  449 

Inese Vaidere 
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Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

slutföra harmoniseringen av den 

gemensamma jordbrukspolitikens 

direktstöd inom ramen för nästa fleråriga 

budgetram så att snedvridningar av 

konkurrensen mellan medlemsstaterna 

därmed undviks. Parlamentet motsätter sig 

all åternationalisering och all nationell 

samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 
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snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

utökning av nationell samfinansiering i 

detta avseende, och betonar att de nya 

utmaningarna kräver ett rejält finansiellt 

anslag. Parlamentet betonar att man måste 

öka finansieringen i linje med reaktionerna 

på de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 
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jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta 

avseende. Parlamentet betonar att man 

måste öka finansieringen i linje med 

reaktionerna på de återkommande kriserna 

i känsliga sektorer, skapa nya instrument 

som kan begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all total åternationalisering i 

detta avseende. Parlamentet betonar att 

man måste öka finansieringen i linje med 

reaktionerna på de återkommande kriserna 

i känsliga sektorer, skapa nya instrument 

som kan begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör få tillräcklig finansiering 

för EU–27 på grundval av en 

behovsanalys och med hänsyn tagen till 

utvärderingen av politikens 

genomförande. 

Or. en 
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Ändringsförslag  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för stöd inom ramen för 

den gemensamma jordbrukspolitiken 
behålls intakt i nästa fleråriga budgetram, 

eftersom det skapar ett tydligt europeiskt 

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av konkurrensen 

mellan medlemsstaterna undviks. 

Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  454 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett europeiskt mervärde och 
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och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  455 

Nicola Caputo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 

78. Europaparlamentet förväntar sig att 

det totala beloppet för direktstöd behålls 

intakt i nästa fleråriga budgetram, eftersom 

det skapar ett tydligt europeiskt mervärde 

och stärker den inre marknaden genom att 

snedvridningar av konkurrensen mellan 

medlemsstaterna undviks. Parlamentet 

motsätter sig all åternationalisering och all 

nationell samfinansiering i detta avseende. 

Parlamentet betonar att man måste öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda programmet 

för vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei). Parlamentet anser därför att 
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budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27. 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ökas. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 78a. Europaparlamentet anser att man 

i nästa fleråriga budgetram bör 

tillhandahålla tillräcklig finansiering för 

att stoppa förlusten av biologisk mångfald 

genom en förstärkning av Life-

programmet och införandet av en 

budgetpost för det transeuropeiska Natura 

2000-nätverket (TEN-N). Parlamentet 

uppmanar kommissionen att se till att 

framtida finansieringsinstrument för 

jordbruk, landsbygdsutveckling och 

regional utveckling innehåller anslag som 

är öronmärkta för biologisk mångfald och 

förvaltning av Natura 2000-nätverket och 

som förvaltas gemensamt av nationella 

och regionala miljömyndigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 78a. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram bör innehålla 

tillräcklig finansiering för att förhindra 
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förlust av biologisk mångfald, genom att 

programmet LIFE förstärks och en 

budgetpost införs för grön infrastruktur 

samt ett finansieringsinstrument för 

biologisk mångfald för att bland annat 

förvalta Natura 2000-nätverket. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 78a. Europaparlamentet understryker 

vikten av konvergens när det gäller 

direktstödet mellan medlemsstaterna för 

att säkerställa att det föreligger lika 

villkor på den inre marknaden, lika 

behandling av EU:s medborgare och ett 

genomförande av fördragets mål med 

avseende på ekonomisk och social 

sammanhållning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 78b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 78b. Europaparlamentet påpekar att de 

många landsbygdsområdena i EU står 

inför allvarliga problem, såsom låg 

sysselsättningsnivå, underutveckling av 

teknisk och social infrastruktur samt brist 

på eller en låg nivå av grundläggande 

tjänster, vilket i sin tur leder till en snabb 

avfolkning av dessa områden. 
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Parlamentet betonar därför att dessa 

områden behöver mer stöd samtidigt som 

kriterierna för fördelningen av medel 

fortsatt bör ta hänsyn till skillnaderna 

mellan de olika nivåerna av 

landsbygdsutveckling i medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till 

självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är att ha en 

särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet vill att man 

åtminstone behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, och om nya behov skulle 

uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit 

skulle få för denna sektor. Andra 

finansiella instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av havs- och kustmiljön, den 

”blå ekonomin” och deras bidrag till 

självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att EU bör uppnå en 

god miljöstatus för sina havsområden i 

enlighet med ramdirektivet om en marin 

strategi såväl som genom den 

gemensamma fiskeripolitiken och den 

integrerade havspolitiken. I detta 

sammanhang betonar parlamentet hur 

viktigt det är att ha en särskild, omfattande, 

oberoende och tillgänglig fond för 

hållbara hav för att genomföra 

målsättningarna i ramdirektivet om en 

marin strategi. Parlamentet vill att 

anslagen till Europeiska havs- och 

fiskerifonden och fiskerisektorn i den 

nuvarande fleråriga budgetramen 

upprätthålls i syfte att uppnå hållbart och 

världsledande fiske inom EU. Andra 

finansiella instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  461 

Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till 

självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är att ha en 

särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet vill att man 

åtminstone behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, och om nya behov skulle 

uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit skulle 

få för denna sektor. Andra finansiella 

instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till 

självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är att ha en 

särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet vill att man 

åtminstone behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, och om nya behov skulle 

uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit skulle 

få för denna sektor. Andra finansiella 

instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. Parlamentet 

betonar att fiskeripolitiken är en tillgång 

av avgörande betydelse för främjandet av 

fiskets omvandling till en miljömässigt 

hållbar industri som bibehåller 

fiskpopulationerna på rikliga nivåer och 

möjliggör lönsamt fiske som inte längre 

behöver något finansiellt stöd. 

Parlamentet anser att fonden måste 

fortsätta sin omställning bort från direkta 

bidrag till flottan till åtgärder som 

minskar fiskets miljöpåverkan, 

tillhandahåller säkra och hälsosamma 

livsmedel och säkerställer tillräckligt med 

medel för vetenskaplig forskning och 

fiskerikontroller. 

Or. en 
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Ändringsförslag  462 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till 

självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är att ha en 

särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet vill att man 

åtminstone behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, och om nya behov skulle 

uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit skulle 

få för denna sektor. Andra finansiella 

instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin och tillväxten” och deras bidrag 

till självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU men uppmuntrar samtidigt till 

regionalisering inom sektorn, framför allt 

när det gäller förvaltningsplanerna för 

fiskbestånden. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är, även för 

aktörerna inom det småskaliga fisket, att 

ha en särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet vill att man 

åtminstone behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, förenklar och påskyndar 

finansieringsförfarandena och om nya 

behov skulle uppstå ökar anslagen till 

havsfrågor. Parlamentet varnar för de 

eventuella negativa effekter som en hård 

brexit skulle få för denna sektor. Andra 

finansiella instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Förslag till resolution 

Punkt 79 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till 

självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är att ha en 

särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet vill att man 

åtminstone behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, och om nya behov skulle 

uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit skulle 

få för denna sektor. Andra finansiella 

instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till 

självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är att ha en 

särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet kräver att det 

särskilda programmet för vissa regioner 

beroende på dessa regioners avsides läge 

och ökaraktär (Posei) ska återinföras, 

eftersom detta är ett mycket viktigt 

program för Europas yttre randområden. 
Parlamentet vill att man åtminstone 

behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, och om nya behov skulle 

uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit skulle 

få för denna sektor. Andra finansiella 

instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till 

79. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den ”blå 

ekonomin” och deras bidrag till den 
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självförsörjningen av livsmedel i EU. 

Parlamentet påpekar att den gemensamma 

fiskeripolitiken är en exklusiv behörighet 

för EU. I detta sammanhang betonar 

parlamentet hur viktigt det är att ha en 

särskild, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra 

denna politik. Parlamentet vill att man 

åtminstone behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, och om nya behov skulle 

uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit skulle 

få för denna sektor. Andra finansiella 

instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

hållbara självförsörjningen av livsmedel i 

EU. Parlamentet påpekar att den 

gemensamma fiskeripolitiken är en 

exklusiv behörighet för EU. I detta 

sammanhang betonar parlamentet hur 

viktigt det är att ha en särskild, omfattande, 

oberoende och tillgänglig fiskerifond för 

att genomföra denna politik. Parlamentet 

vill att man åtminstone behåller nivån på 

anslagen till fiskerisektorn i den nuvarande 

fleråriga budgetramen, och om nya behov 

skulle uppstå ökar anslagen till havsfrågor. 

Parlamentet varnar för de eventuella 

negativa effekter som en hård brexit skulle 

få för denna sektor. Andra finansiella 

instrument, utom icke 

återbetalningspliktigt stöd, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  465 

Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 79a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 79a. Europaparlamentet understryker 

att socioekonomiska mål och en ökad 

regionalisering är de centrala 

byggstenarna i den nya gemensamma 

fiskeripolitiken, utan att detta påverkar 

den miljömässiga hållbarheten. Detta ska 

inbegripa en utökning av omfattningen av 

den Europeiska havs- och fiskerifonden, 

lättare tillgång till finansiering, en 

förenkling av ansökningsförfarandena för 

finansieringsmekanismer och relevanta 

program i synnerhet för lokala 

fiskeaktionsgrupper och kooperativ, inom 

ramen för medlemsstaternas operativa 

program för att minska den 

administrativa bördan och de därmed 
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förknippade kostnaderna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att på 

allvar integrera klimatåtgärderna i EU:s 

framtida utgifter. Parlamentet påminner om 

att nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå sina klimat- och 

energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål. 

80. Europaparlamentet understryker att 

Life+ är ett nyckelprogram som bidrar till 

övergången till en resurseffektiv 

klimattålig ekonomi med lägre 

koldioxidutsläpp, till skyddet och 

kvalitetsförbättringen av miljön och till att 

sätta stopp för och vända på förlusten av 

den biologiska mångfalden, däribland 

genom stödet av Natura 2000-nätverket 

och åtgärdandet av förstörelsen av 

ekosystemen, och ber om en tredubbling 

av dess budget och att minst 1 % av EU:s 

budget ska användas till Life+. 

Parlamentet efterlyser dessutom tillräckliga 

ekonomiska resurser för att genomföra 

Parisavtalet, Agenda 2030 för hållbar 

utveckling och målen för konventionen 

om biologisk mångfald (CBD), och för att 

på allvar integrera klimat- och 

miljöåtgärderna i EU:s framtida utgifter. 

Parlamentet påminner om att nästa 

fleråriga budgetram bör hjälpa unionen att 

uppnå sina klimat- och energiramsmål för 

2030. Parlamentet understryker att EU inte 

bör finansiera projekt och investeringar 

som motverkar uppnåendet av dessa mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 
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Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att 

på allvar integrera klimatåtgärderna i 
EU:s framtida utgifter. Parlamentet 

påminner om att nästa fleråriga budgetram 

bör hjälpa unionen att uppnå sina klimat- 

och energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål. 

80. Europaparlamentet understryker 

behovet av att tillräckliga finansiella 

resurser tillhandahålls för att se till att 

EU kan uppfylla de internationella 

förpliktelser som man har åtagit sig i 

enlighet med Parisavtalet och FN:s 

hållbara utvecklingsmål såväl som 
unionens interna och externa åtaganden 

och mål avseende biologisk mångfald. 

Parlamentet betonar vikten av att 

vidmakthålla och förstärka EU:s ledande 

roll när det gäller att åtgärda 

klimatförändringarna. Parlamentet 

påminner om att nästa fleråriga budgetram 

bör hjälpa unionen att uppnå sina klimat- 

och energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål och uppmanar 

till en genomgående klimatintegrering av 

EU:s framtida utgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 
för att genomföra Parisavtalet och för att 

på allvar integrera klimatåtgärderna i 

EU:s framtida utgifter. Parlamentet 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av att bevara, skydda och 

förbättra kvaliteten på miljön och 

framhåller EU:s ledande roll i kampen mot 

klimatförändringarna och unionens interna 

och externa åtaganden och mål avseende 

biologisk mångfald. Parlamentet anser att 

stabil och tillräcklig finansiering är av 

avgörande betydelse för att uppfylla 
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påminner om att nästa fleråriga 

budgetram bör hjälpa unionen att uppnå 

sina klimat- och energiramsmål för 2030. 

Parlamentet understryker att EU inte bör 

finansiera projekt och investeringar som 

motverkar uppnåendet av dessa mål. 

unionens internationella åtaganden, i 

synnerhet Agenda 2030, Parisavtalet och 

konventionen om biologisk mångfald. 

Parlamentet är medvetet om att nya 

finansieringsverktyg och olika 

tillvägagångssätt när det gäller den 

nuvarande investeringspolitiken, såsom 

en utfasning av subventioner som leder 

till negativ miljöpåverkan och av projekt 

med höga utsläpp, är nödvändiga för 
uppnåendet av dessa mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att på 

allvar integrera klimatåtgärderna i EU:s 

framtida utgifter. Parlamentet påminner om 

att nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå sina klimat- och 

energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att på 

allvar integrera klimatåtgärderna i EU:s 

framtida utgifter. Parlamentet påminner om 

att nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå sina klimat- och 

energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål Parlamentet 

uppmanar i synnerhet till att program 

som säkerställer naturskydd, biologisk 

mångfald och miljöskydd ska få tillräcklig 

finansiering och att de ska bibehållas och 

förstärkas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att på 

allvar integrera klimatåtgärderna i EU:s 

framtida utgifter. Parlamentet påminner om 

att nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå sina klimat- och 

energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att på 

allvar integrera klimatåtgärderna i EU:s 

framtida utgifter. Parlamentet påminner om 

att nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå sina klimat- och 

energiramsmål för 2030, och att den bör 

bidra till övergången till en ekonomi med 

låga koldioxidutsläpp senast 2050. 

Parlamentet understryker att EU inte bör 

finansiera projekt och investeringar som 

motverkar uppnåendet av dessa mål 

Or. en 

 

Ändringsförslag  471 

Marco Valli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att på 

allvar integrera klimatåtgärderna i EU:s 

framtida utgifter. Parlamentet påminner om 

att nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå sina klimat- och 

80. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av EU:s ledande roll i kampen 

mot klimatförändringarna och unionens 

interna och externa åtaganden och mål 

avseende biologisk mångfald. Parlamentet 

efterlyser tillräckliga ekonomiska resurser 

för att genomföra Parisavtalet och för att på 

allvar integrera klimatåtgärderna i EU:s 

framtida utgifter. Parlamentet påminner om 

att nästa fleråriga budgetram bör hjälpa 

unionen att uppnå sina klimat- och 
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energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

uppnåendet av dessa mål. 

energiramsmål för 2030. Parlamentet 

understryker att EU inte bör finansiera 

projekt och investeringar som motverkar 

eller förhalar uppnåendet av dessa mål. 

Or. it 

Ändringsförslag  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 80a. Europaparlamentet framhåller de 

första rekommendationerna från 

högnivågruppen för hållbara finanser1a, 

vilka bl.a. handlar om den fleråriga 

budgetramen och som betonar att 

hållbarhetsmålen måste stödjas av ett 

finanssystem som kan främja långsiktig 

och hållbar tillväxt. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att också 

undersöka och ta hänsyn till dessa 

rekommendationer för nästa fleråriga 

budgetram, bl.a. behovet av att utveckla 

ett ”hållbarhetstest” för EU:s 

finanslagstiftning och finanspolitik samt 

att finansieringsinstrumenten måste få 

kraftigare politisk styrverkan. 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Ändringsförslag  473 

Jens Geier 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 80a. Europaparlamentet noterar att 

Olaf upprepade gånger har upptäckt 

allvarliga fall av tullbedrägerier i 

medlemsstaterna som har lett till en 

betydande intäktsförlust för unionens 

budget. Parlamentet pekar på 

revisionsrättens särskilda rapport nr 

19/2017 om importförfaranden och är 

oroat över att bedragare fortsatt kommer 

att kunna hitta den ”svagaste länken” 

bland medlemsstaterna vad gäller deras 

ingångspunkter till tullunionen, och att 

förlusterna för unionens budget kommer 

att fortgå även under nästa fleråriga 

budgetram. Parlamentet ber de 

medlemsstater som invände mot unionens 

rättsliga ram för tullrättsliga överträdelser 

och sanktioner att ompröva sina 

ställningstaganden för att möjliggöra en 

snabb lösning på detta problem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 80a. Europaparlamentet upprepar att 

minst 20 % av EU:s budget för 2014–2020 

bör gå till klimatrelaterade åtgärder. 

Parlamentet anser att man i nästa 

fleråriga budgetram därför bör 

kompensera för de lägre anslagen från 

den första halvan av den nuvarande 

fleråriga budgetramen och att det totala 

målet bör ökas till 30 %. Parlamentet 

uppmanar dessutom kommissionen att 

säkerställa att mekanismen och metoden 

för integrering av 

klimatförändringsfrågan är fullt 
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optimerad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 80a. Europaparlamentet efterlyser 

åtgärder för att förbättra skyddet av EU:s 

traditionella egna intäktsmedel mot 

bedrägeri. Parlamentet uppmanar till att 

man ska föreslå ett EU-handlingsprogram 

inom ramen för den nya fleråriga 

budgetramen för att bidra till 

fullbordandet av och den finansiella 

hållbarheten hos det europeiska 

informationssystemet på tullområdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 80b. Europaparlamentet påpekar att 

alla utgifter i nästa fleråriga budgetram 

bör vara förenliga med EU:s mål inom 

ramen för de nödvändiga minskningar 

som enligt mellanstatliga panelen för 

klimatförändringar måste göras av 

utvecklade länder som grupp för att 

minska utsläppen med 80–95 % senast 

2050 jämfört med 1990 års nivåer, och 

målet i enlighet med Parisavtalet att nå en 

jämvikt mellan källors upptag av 

antropogena utsläpp och sänkors upptag 



 

PE616.896v01-00 156/156 AM\1144763SV.docx 

SV 

av växthusgaser under andra hälften av 

detta århundrade. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 80c. Europaparlamentet betonar den 

miljömässiga betydelsen av och de 

socioekonomiska fördelarna med 

biologisk mångfald, till exempel genom 

ekosystemtjänster och naturkapital. 

Parlamentet noterar att en förlust av den 

biologiska mångfalden inte kan vändas 

utan betydande ytterligare ansträngningar 

på lokal, regional, nationell och 

överstatlig nivå. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att inrätta en 

spårningsmekanism för den biologiska 

mångfalden inom EU i syfte att öka 

insynen, ansvarsskyldigheten och 

effektiviteten, och att integrera dessa i 

nästa fleråriga budgetram. 

Or. en 

 


