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6.3.2015 A8-0027/7 

Ændringsforslag  7 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 

Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt A a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at det i en periode 

med dyb økonomisk krise og øget 

divergens i EU er nødvendigt at øge EU's 

budget for at sikre tilstrækkelige 

ressourcer i næste års budget med særlig 

fokus på de programmer og projekter, der 

sigter mod at fremme vækst og anstændig 

beskæftigelse, at udrydde fattigdom og 

investere i intelligent, bæredygtig og grøn 

udvikling; understreger, at bidragene til 

budgetforøgelsen skal komme fra en 

forhøjelse af betalingerne fra de 

medlemsstater, der har den højeste BNI 

og den højeste indkomst pr. indbygger, 

således at den nuværende ubalancerede 

og uretfærdige fordelingsnøgle 

korrigeres; anser det for meget vigtigt at 

øge støtten til medlemsstaterne, især dem, 

der allerede står over for økonomisk 

recession, til investeringer i infrastruktur, 

sociale faciliteter, forskning, innovation 

og udvikling; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Ændringsforslag  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. mener, at der er behov for en 

omfattende plan for offentlige 

investeringer, og betoner, at det er 

nødvendigt at gøre op med de nuværende 

EU-politikker, hvis problemerne med 

økonomisk bæredygtig vækst, 

arbejdsløshed, fattigdom, social 

marginalisering og (indkomst)uligheder 

skal håndteres effektivt; understreger, at 

en ny strategi er nødvendig for at 

fastlægge en ny tilgang for Europa, en 

tilgang med fuld beskæftigelse, 

anstændige job, rimelige indkomster, 

social og økonomisk samhørighed og 

social beskyttelse for alle, som sikrer den 

højeste levestandard – en tilgang, der 

tager hensyn til at opfylde 

udviklingsbehovene i den enkelte 

medlemsstat, navnlig i de mindre 

udviklede stater, og som fremmer reel 

konvergens ved at bidrage til at mindske 

de udviklingsmæssige, økonomiske, 

sociale og regionale forskelle mellem 

medlemsstaterne; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Ændringsforslag  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. fordømmer på det stærkeste 

budgetnedskæringerne for så vidt angår 

videnskab og innovation, navnlig de 2,7 

mia. EUR fra Horisont 2020-programmet; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Ændringsforslag  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1c. understreger, at arbejdsløshed er det 

mest akutte problem for EU; mener, at 

genopretningen af medlemsstaternes 

økonomier og skabelsen af nye jobs 

kræver en tilbagerulning af EU's 

sparepolitikker, således at 

medlemsstaterne kan føre den politik, der 

passer bedst til deres særlige situation; 

mener derfor, at skabelse af anstændige 

arbejdspladser og bæredygtig økonomisk 

vækst bør være det vigtigste fokus i EU-

budgettet; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Ændringsforslag  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. mener, at den indlysende konsekvens 

af et mindre EU-budget bør være mindre 

EU frem for mere Union for færre midler; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Ændringsforslag  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at de europæiske 

strukturfonde og investeringsfonde tegner 

sig for den største andel af 

investeringsudgifterne i EU-budgettet og 

er medvirkende til at forbedre jobskabelsen 

og konkurrenceevnen, sætte gang i 

væksten og fremme innovation; 

understreger, at EU's samhørighedspolitik 

har bidraget til at opretholde de offentlige 

investeringer på afgørende økonomiske 

områder og har sikret håndgribelige 

resultater lokalt, der kan sætte 

medlemsstaterne og regionerne i stand til at 

overvinde den aktuelle krise og opfylde 

Europa 2020-målene; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gøre deres yderste for at sikre en hurtig 

vedtagelse af de resterende operationelle 

programmer i de kommende måneder og 

dermed sikre, at gennemførelsen vil være 

oppe i fulde omdrejninger i 2016; 

3. understreger, at de europæiske 

strukturfonde og investeringsfonde tegner 

sig for den største andel af udgifterne i 

EU-budgettet og er medvirkende til at 

forbedre jobskabelsen, sætte gang i 

væksten og fremme samhørighed, 

integration og innovation; understreger, at 

EU's samhørighedspolitik har bidraget til at 

opretholde de offentlige investeringer på 

afgørende økonomiske områder og har 

sikret håndgribelige resultater lokalt, der 

kan sætte medlemsstaterne og regionerne i 

stand til at overvinde den aktuelle krise, 

ligesom den har øget bevillingerne til 

Samhørighedsfonden og strukturfondene, 

navnlig ESF og programmer som 

Progress-programmet, med særligt fokus 

på beskæftigelse med ordentlige forhold, 

lige rettigheder og muligheder og 

bekæmpelse af fattigdom; understreger, at 

det er nødvendigt at kunne tilbyde 

medlemsstaterne de nødvendige redskaber 

til at hjælpe deres borgere med at finde en 

vej ud af krisen; understreger i denne 

forbindelse nødvendigheden af at 

investere i uddannelse og mobilitet, 

forskning og innovation samt 

mikrovirksomheder og små og 
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mellemstore virksomheder for at fremme 

jobskabelse og især 

ungdomsbeskæftigelse; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gøre deres yderste for at opnå en hurtig 

vedtagelse af de resterende operationelle 

programmer i de kommende måneder og 

dermed sikre, at gennemførelsen vil være 

oppe i fulde omdrejninger i 2016; 

 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Ændringsforslag  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. minder om, at velfærdstjenester og- 

ydelser er under pres i alle medlemsstater; 

understreger, at politiske beslutninger på 

EU-niveau ikke bør have negative 

indvirkninger på hverken 

tilgængeligheden eller kvaliteten af 

velfærdstjenester og -ydelser i 

medlemsstaterne eller på 

medlemsstaternes evne for til at finansiere 

dem; opfordrer derfor Kommissionen til 

at forelægge et forslag til budget, der 

styrker medlemsstaternes evne til at 

beskytte deres velfærdssystemer; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Ændringsforslag  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3b. minder om, at regional-, struktur- og 

samhørighedsfondene har til formål at 

reducere kløften mellem de forskellige 

økonomiske udviklingstrin, som EU's 

regioner befinder sig på; noterer sig med 

bekymring, at en stor del af disse midler 

udbetales til de rigeste medlemsstater; 

anser denne brug af midlerne for at være 

ineffektiv og mener, at de bør forbeholdes 

de medlemsstater, som virkelig har behov 

for dem; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Ændringsforslag  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 

Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger betydningen af 

grænseoverskridende mobilitet, som 

betyder, at vi i Europa kan drage nytte af 

de forskellige befolkningers færdigheder 

og samtidig udvide uddannelses- og 

jobmulighederne for alle generationer; 

mener, at kendte og succesrige 

mobilitetsprogrammer såsom Erasmus + er 

til gavn for enkeltpersoner såvel som hele 

økonomien og derfor bør udnyttes fuldt ud; 

minder i denne forbindelse om, at der 

altid skal tages højde for de sociale 

aspekter af mobilitet, og at mobilitet blot 

er ét af redskaberne til bekæmpelse af 

arbejdsløshed og ikke bør være sidste 

udvej; 

5. understreger, at grænseoverskridende 

mobilitet ikke er løsningen på høj 

arbejdsløshed, og insisterer på, at EU-

budgettet skal understøtte 

medlemsstaternes jobskabelsesinitiativer, 

navnlig ved at øge investeringerne og 

fremme skabelsen af arbejdspladser i 

regioner med høj arbejdsløshed; 

understreger, at livslang læring og 

uddannelse er vigtig for, at vi i Europa kan 

drage nytte af de forskellige befolkningers 

færdigheder og samtidig udvide 

uddannelses- og jobmulighederne for alle 

generationer; mener, at succesrige 

programmer såsom Erasmus + er til gavn 

for enkeltpersoner såvel som hele 

økonomien og derfor bør udnyttes fuldt ud;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Ændringsforslag  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. fremhæver, at EU's sparepolitik har 

skabt et nedadgående pres på reallønnen i 

medlemsstaterne, og at det vil forlænge 

den økonomiske og sociale krise; mener, 

at budgettet bør bruges til at understøtte 

bestræbelserne på at øge reallønnen og 

bekæmpe social dumping i 

medlemsstaterne; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Ændringsforslag  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. mener, at det er dybt udemokratisk, 

hvis Kommissionen får stadig større 

beføjelser til at kontrollere de nationale 

budgetter; 

Or. en 



 

AM\1053199DA.doc  PE552.211v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2015 A8-0027/18 

Ændringsforslag  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6b. mener, at en bedre gennemførelse af 

EU-budgettet ville frigøre betydelige 

ressourcer; noterer sig, at Revisionsretten 

har påpeget, at navnlig medlemsstaternes 

revisionskontrolsystemer kun virker 

delvist; mener, at manglen på effektive og 

produktive kontrolsystemer på 

medlemsstatsniveau har en negativ 

indvirkning på EU-budgettet; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Ændringsforslag  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. glæder sig over den investeringsplan, 

som Kommissionen har forelagt, og som 

kan skabe potentiale til at mobilisere 315 

mia. EUR til investeringer i infrastruktur, 

uddannelse og forskning samt SMV'er og 

virksomheder med mellemkapitalisering 

for at modsvare det underskud i offentlige 

og private investeringer, som den 

økonomiske og finansielle krise har 

genereret; bemærker, at EU-budgettet 

forventes at udgøre rygraden i denne 

investeringsplan ved at etablere 

garantifonden på de otte mia. EUR, der 

kræves i forpligtelser og betalinger til 

finansiering af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI); mener, 

at EU-budgettets bidrag bør sikre 

betydelige resultater gennem en stor 

løftestangseffekt; understreger sin vilje til 

med største omhu at undersøge, hvordan 

EU's finansielle forpligtelser over for EIB 

til oprettelse af EFSI opføres i EU-

budgettet; 

udgår 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Ændringsforslag  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. glæder sig over den investeringsplan, 

som Kommissionen har forelagt, og som 

kan skabe potentiale til at mobilisere 315 

mia. EUR til investeringer i infrastruktur, 

uddannelse og forskning samt SMV'er og 

virksomheder med mellemkapitalisering 

for at modsvare det underskud i offentlige 

og private investeringer, som den 

økonomiske og finansielle krise har 

genereret; bemærker, at EU-budgettet 

forventes at udgøre rygraden i denne 

investeringsplan ved at etablere 

garantifonden på de 8 mia. EUR, der 

kræves i forpligtelser og betalinger til 

finansiering af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI); mener, at 

EU-budgettets bidrag bør sikre betydelige 

resultater gennem en stor 

løftestangseffekt; understreger sin vilje til 

med største omhu at undersøge, hvordan 

EU's finansielle forpligtelser over for EIB 

til oprettelse af EFSI opføres i EU-

budgettet; 

8. noterer sig den investeringsplan, som 

Kommissionen har forelagt, som et første 

skridt mod en anerkendelse af at manglen 

på investeringer i EU er et problem; 

beklager, at det nuværende beløb af 

offentlige midler, hovedsagelig i form af 

offentlige garantier, er for lavt reelt at 

sætte skub i den europæiske økonomi og 

overvinde det underskud i offentlige og 

private investeringer, der skyldes de 

sparepolitikker, der blev gennemført efter 

finanskrisen; noterer sig, at selv målet om 

et samlet beløb på 315 mia. EUR i 

investeringer over tre år udgør et input på 

mindre end 1 % af EU's årlige BNP; 

minder om, at EU's budgetgaranti udgør 

mindre end 1 % af EU-budgettet over de 

næste fem år, samtidig med at selv EU-

budgettet forbliver på under 1 % af EU's 

BNP; bemærker, at EU-budgettet forventes 

at udgøre rygraden i denne 

investeringsplan ved at etablere 

garantifonden på de 8 mia. EUR, der 

kræves i forpligtelser og betalinger til 

finansiering af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI); opfordrer 

kraftigt Kommissionen og Rådet til at 

sikre alternative kilder for disse tilsagn 

uden at opbruge de ressourcer, der er 



 

AM\1053199DA.doc  PE552.211v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

tilgængelige for Horisont 2020 og 

Connecting Europe-faciliteten, især 

Marie Curie-foranstaltninger, Det 

Europæiske Institut for Innovation og 

Teknologi, JRP og Kiks;  

  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Ændringsforslag  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. understreger nødvendigheden af en 

sammenhængende europæisk 

investeringsstrategi i form af et EU-

investeringsprogram for bæredygtig 

udvikling og beskæftigelse på mindst 2 % 

af EU’s årlige BNP over ti år, som bør 

supplere medlemsstaternes tilsvarende 

indsats gennem offentlige investeringer; 

noterer sig, at sådant et 

investeringsprogram delvist kunne 

finansiere sig selv gennem højere BNP-

vækst og skatteindtægter; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at optage de 

yderligere finansielle midler, der er brug 

for, i deres forslag til 2016-budgettet;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Ændringsforslag  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. fremhæver den supplerende og 

komplementære karakter af den 

foreslåede investeringsplan og EU-

budgettet og viljen til i fællesskab at 

kickstarte økonomien og øge 

jobskabelsen; understreger, at EU-

budgettet i sig selv er et stort 

investeringsværktøj med en særskilt rolle 

og mission, der har givet konkrete 

resultater med en klar europæisk merværdi; 

er overbevist om, at man på alle måder bør 

bestræbe sig på at skabe synergier, ikke 

blot mellem investeringsplanen og EU-

budgettet, men også i forhold til de 

nationale budgetter, for at bygge bro over 

investeringskløften, sikre konvergens og 

stabilitet i EU og maksimere de offentlige 

udgifters effekt på realøkonomien; 

understreger endvidere vigtigheden af at 

fjerne eksisterende hindringer for 

investering, navnlig med hensyn til 

klarheden og forudsigeligheden af de 

lovgivningsmæssige bestemmelser; 

9. beklager dybt, at EFSI ikke udgør en 

reel plan for offentlige investeringer for 

Europa; understreger behovet for at 

udvikle et EU-investeringsprogram for 

bæredygtig udvikling og beskæftigelse, 

som garanterer skabelsen af nye 

arbejdspladser og sikrer overgangen til en 

bæredygtig økonomi; opfordrer til 

passende støtte til SMV'er 

mikrovirksomheder og sociale 

virksomheder; opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne og Kommissionen til at 

styrke anvendelsen af EIB-obligationer og 

eksisterende instrumenter, såsom Den 

Europæiske Investeringsfond, som støtte 

til en offentligt forvaltet 

genopretningsstrategi; understreger, at 

EU-budgettet i sig selv er et stort 

investeringsværktøj med en særlig rolle og 

mission, der har givet konkrete resultater 

med en klar europæisk merværdi; er 

overbevist om, at man på alle måder bør 

bestræbe sig på at sikre, at EU's 

investeringspolitikker er underlagt 

demokratisk kontrol og regnskabspligt, at 

skabe synergier, ikke blot mellem en sådan 

investeringsplan og EU-budgettet, men 
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også i forhold til de nationale budgetter, for 

at bygge bro over investeringskløften, sikre 

konvergens og stabilitet i EU og 

maksimere de offentlige udgifters effekt på 

realøkonomien med særligt fokus på 

investeringer, der har til formål at 

mindske forskellen mellem de enkelte 

regioner og medlemsstaters økonomiske 

udviklingsniveauer; understreger 

endvidere vigtigheden af at fjerne 

eksisterende hindringer for investering, 

navnlig med hensyn til klarheden og 

forudsigeligheden af de 

lovgivningsmæssige bestemmelser; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2015 A8-0027/23 

Ændringsforslag  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. fremhæver, at det er nødvendigt at 

foretage en budgetmæssig omlægning fra 

de militære og sikkerhedsorienterede 

bevillinger til en civil- og 

udviklingsorienteret udenrigspolitik for at 

begrænse militærudgifterne på lang sigt; 

gentager sin holdning om, at midler under 

udgiftsområde 4 skal forpligtes til en 

fredelig og civil udenrigspolitik, som 

sikrer, at Den Europæiske Union spiller 

en ikkevoldelig rolle i verden; opfordrer 

Kommissionen til at prioritere Unionens 

rolle som en mægler, der udelukkende 

søger civile og fredelige løsninger på 

konflikter, samtidig med at den sikrer, at 

Unionens forpligtelse til at udrydde 

fattigdom, sikre bæredygtig udvikling, 

gennemføre 2015-målene, foretage 

våbenkontrol, håndhæve NPT-ordningen 

og fortsætte atomvåbennedrustningen 

opretholdes; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Ændringsforslag  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10b. afviser enhver brug af 

fællesskabsbudgettet til at finansiere et 

militaristisk og neoliberalt EU; er fortaler 

for et alternativt program, der 

understøtter den bæredygtige udvikling, 

en styrket miljøvenlig intern efterspørgsel 

baseret på progressive lønninger, fuld 

beskæftigelse med rettigheder, social 

velfærd, udryddelse af fattigdom og social 

udstødelse samt forbedret social og 

økonomisk samhørighed; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Ændringsforslag  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. konstaterer med bekymring, at Europa, 

selv om det er et af de sikreste steder i 

verden, er konfronteret med nye former for 

risici i forhold til den interne sikkerhed, 

som kræver sikring af et tættere 

politimæssigt og retligt samarbejde og 

koordinering, udvikling af foranstaltninger 

til bedre integration og øget social 

samhørighed og samtidig fremme af 

stabilitet og fred i konfliktområderne; 

understreger, at den fælles indsats for at 

håndtere migrationsstrømmene ligger i 

krydsfeltet mellem den interne og eksterne 

solidaritet; erindrer om sin støtte til EU's 

midler og til udviklingen af en kultur, 

hvor byrderne fordeles rimeligt blandt 

medlemsstaterne, når det drejer sig om 

forvaltningen af asyl og migration, med 

henblik på at garantere sikre og 

beskyttede eksterne grænser under fuld 

overholdelse af EU's grundlæggende 

værdier, med særlig henvisning til 

indsatsen i Middelhavsområdet og EU's 

sydøstlige grænse; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå en målrettet 

styrkelse af de relevante programmer og 

instrumenter og således vise EU's vilje til 

at håndtere disse spørgsmål; 

11. konstaterer med bekymring, at Europa, 

selv om det er et af de sikreste steder i 

verden, er konfronteret med nye former for 

risici i forhold til den interne sikkerhed, 

som kræver en ændring i de nuværende 

politikker i form af udvikling af 

foranstaltninger til bedre integration og 

øget social samhørighed og sikring af 

tættere retligt samarbejde og koordinering 

og samtidig fremme af stabilitet og fred i 

konfliktområderne; minder om, at den 

nuværende tendens hen imod 

militarisering af grænsekontrol er 

ineffektiv og dyr, samtidig med at den 

tilsidesætter de grundlæggende 

rettigheder, herunder retten til at søge 

asyl; opfordrer Kommissionen til at foreslå 

en målrettet styrkelse af de relevante 

programmer og instrumenter og således 

vise EU's vilje til at håndtere disse 

udfordringer; 
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Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Ændringsforslag  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  15a. understreger, at EU's budget bør 

anvendes på en sådan måde, at det 

prioriterer virkelige konvergenspolitikker, 

der er baseret på samfundsmæssige 

fremskridt og på beskyttelse og fremme af 

det enkelte lands potentiale, jobskabelse, 

bæredygtig udnyttelse af naturressourcer 

og beskyttelse af miljøet med henblik på 

virkelig økonomisk og social 

samhørighed; afviser finanspagten, 

økonomisk styring, og europluspagten, 

som er baseret på og fremmer flere 

besparelsesforanstaltninger, der træffes 

på både EU-plan og i medlemsstaterne, og 

som vil uddybe de nuværende økonomiske 

og sociale kriser, især i de lande, der 

befinder sig i en mere vanskelig 

økonomisk og social situation; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Ændringsforslag  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. mener, at det er nødvendigt at bryde 

med de nuværende EU-politikker, hvis 

problemerne med økonomisk bæredygtig 

vækst, arbejdsløshed, fattigdom, social 

marginalisering og (indkomst)uligheder 

skal håndteres effektivt; understreger, at 

en ny strategi er nødvendig for at 

fastlægge en ny tilgang for Europa, en 

tilgang med fuld beskæftigelse, 

anstændige job, rimelige indkomster, 

social og økonomisk samhørighed og 

social beskyttelse for alle, som sikrer den 

højeste levestandard – en tilgang, der 

tager hensyn til at opfylde 

udviklingsbehovene i alle medlemsstater, 

navnlig i de mindre udviklede stater, og 

som fremmer reel konvergens og således 

bidrager til at mindske de 

udviklingsmæssige, økonomiske, sociale 

og regionale forskelle mellem 

medlemsstaterne; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Ændringsforslag  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16b. tilskynder til, at der skabes et 

program, der skal støtte lande, hvis 

fortsatte medlemsskab af euroen har vist 

sig ikke at være bæredygtigt, og som yder 

passende kompensation for det tab, som 

en forhandlet opgivelse af valutaen 

forvolder;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Ændringsforslag  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16c. opfordrer til etablering af 

beredskabsplaner for at støtte 

økonomierne i lande, hvor trojkaen har 

grebet ind, som fastsætter finansielle 

ressourcer og de nødvendige undtagelser 

for et velfungerende indre marked og 

velfungerende fælles politikker; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Ændringsforslag  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16d. opfordrer Kommissionen til at give 

fattigdomsbekæmpelsen virkelig prioritet 

ved at forelægge specifikke 

foranstaltninger til nedbringelse af 

fattigdom og måder, hvorpå EU-budgettet 

vil kunne supplere foranstaltninger på 

medlemsstatsplan foruden de millioner 

EUR, der er afsat til at offentliggørelse af 

politikken; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Ændringsforslag  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III 

(2015/2008(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. opfordrer til, at den nuværende 

Europa 2020-strategi erstattes af en 

"europæisk strategi for solidaritet og 

bæredygtig udvikling", der er baseret på 

en ny række økonomiske, sociale og 

miljømæssige politikker, som fremmer 

investeringerne på nedenstående 

områder; 

 (i) kvaliteten af arbejdet i alle dets 

aspekter (lønninger, stabilitet, 

arbejdsvilkår og uddannelse) og 

forbedring af kvalifikationer med henblik 

på at opnå en højt uddannet og 

kvalificeret arbejdsstyrke 

 (ii) grundlæggende og industrifremmende 

infrastruktur 

 (iii) offentlige tjenester med henblik på at 

forbedre deres kvalitet 

 (iv) en stærk samhørighedspolitik med 

henblik på at fremme social og økonomisk 

samhørighed 

 (v) beskyttelse af miljøet og 

naturressourcerne 

 (vi) forbedring af arbejdsmæssige, sociale, 

miljømæssige og sikkerhedsmæssige 
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normer for at opnå harmonisering med 

sigte på at opfylde de højeste standarder 

 (vii) den sociale økonomi 

 (viii) social beskyttelse for at udrydde 

fattigdommen og bekæmpe social 

udstødelse 

 (ix) (offentlig) forskning og innovation 

med henblik på at sikre fordele for alle 

 (x) fremme af kultur og borgernes 

deltagelse 

 (xi) en gradvis "dematerialisering" af 

økonomien; 

Or. en 

 

 


