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1.7.2015 A8-0217/8 

Ændringsforslag  8 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 1 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. understreger, at EU-budgettet 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 

reel økonomisk og social samhørighed; 

afviser "finanspagten", "økonomisk 

styring", og europluspagten, som er 

baseret på og forlænger flere 

besparelsesforanstaltninger, der træffes 

på både EU-plan og i medlemsstaterne, og 

som vil uddybe den nuværende 

økonomiske og sociale krise, især i de 

lande, der befinder sig i en mere vanskelig 

økonomisk og social situation; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/9 

Ændringsforslag  9 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán 
Crespo, Barbara Spinelli 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 1 b (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. understreger nødvendigheden af en 

sammenhængende europæisk offentlig 

investeringsstrategi ved at skabe et "EU-

investeringsprogram for bæredygtig 

udvikling og beskæftigelse" på mindst 1 

% af Unionens BNP, som bør supplere 

medlemsstaternes tilsvarende indsats for 

offentlige investeringer; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at medtage de 

nødvendige finansielle midler i deres 

forslag til 2016-budgettet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 1 c (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1c. mener, at det er nødvendigt at bryde 

med de nuværende EU-politikker, hvis vi 

virkelig ønsker at tackle problemerne med 

økonomisk bæredygtig vækst, 

arbejdsløshed, fattigdom, social 

udstødelse og (indkomstmæssige) 

uligheder; 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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1.7.2015 A8-0217/11 

Ændringsforslag  11 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma 
López Bermejo, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 3 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over, at Kommissionens 

forslag til Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 2016 

styrker ovennævnte prioriteter, og foreslår 

at øge EU’s støtte til investeringer, viden, 

beskæftigelse og vækstorienterede 

programmer, og navnlig til et kendt 

mobilitetsprogram som Erasmus+; mener, 

at forslaget til budget for 2016 udgør et 

velkomment skridt i retning af at hjælpe 

medlemsstaterne med at tackle 

strukturelle udfordringer, navnlig tab af 

konkurrenceevne; er overbevist om, at 

Kommissionen ud over de bestemt 

forventede stigninger på udgiftsområde 3 

(Sikkerhed og unionsborgerskab) og 

udgiftsområde 4 (Det globale Europa) tager 

udfordringerne i de nyeste udviklinger op, 

såsom kriserne i Ukraine, Syrien og 

Middelhavsområdet, ved at reagere på 

EU’s og medlemsstaternes behov på 

området for sikkerhed og migration og 

ved at udvise stærk politisk vilje på 

området for eksterne forbindelser og en 

budgetmæssig forpligtelse over for 

oprindelses- og transitlande; 

3. bemærker, at Kommissionens forslag til 

Den Europæiske Unions almindelige 

budget for regnskabsåret 2016 styrker 

ovennævnte prioriteter, og foreslår at øge 

EU’s støtte til investeringer, viden, 

anstændig beskæftigelse og 

vækstorienterede programmer, og navnlig 

til et kendt mobilitetsprogram som 

Erasmus+; er ikke tilfreds med, at 

Kommissionen ud over de bestemt 

forventede stigninger på udgiftsområde 3 

(Sikkerhed og unionsborgerskab) og 

udgiftsområde 4 (Det globale Europa) ikke 

tager udfordringerne i de nyeste 

udviklinger behørigt op, såsom de 

humanitære kriser i Ukraine, Syrien og 

Middelhavsområdet, ved at vedtage en 

omfattende og strategi baseret på 

menneskerettigheder, der knytter 

migration til udvikling og sikrer 

integration af vandrende arbejdstagere og 

asylansøgere og flygtninge og samtidig 

støtter en ny politisk og budgetmæssig 

forpligtelse over for oprindelses- og 

transitlande; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 3 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. afviser enhver brug af EU-budgettet til 

at finansiere et militaristisk og nyliberalt 

EU; er fortaler for et alternativt program, 

der understøtter bæredygtig 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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Ændringsforslag  13 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 4 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over medtagelsen af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) i budgetforslaget for 

2016, og navnlig anvendelsen af den 

samlede margen for forpligtelser til at 

dække en del af de udgifter, der er 

nødvendige for at finansiere de 8 mia. EUR 

til EFSI-garantifonden, i stedet for kun at 

være afhængig af nedskæringer i Horisont 

2020 og Connecting Europe-faciliteten 

(CEF); understreger, at Parlamentet havde 

til hensigt i videst muligt omfang at 

mindske indvirkningen på disse to 

programmer, og at den aftale, der blev 

indgået af medlovgiverne, yderligere 

reducerer disse nedskæringer med i alt 1 

mia. EUR og dermed bl.a. skåner 

grundforskning;  forventer, at den endelige 

aftale om EFSI snarest muligt vil blive 

afspejlet i budgettet for 2016 på grundlag 

af en ændringsskrivelse;   

4. bemærker medtagelsen af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) i budgetforslaget for 

2016, og navnlig anvendelsen af den 

samlede margen for forpligtelser til at 

dække en del af de udgifter, der er 

nødvendige for at finansiere de 8 mia. EUR 

til EFSI-garantifonden, i stedet for kun at 

være afhængig af nedskæringer i Horisont 

2020 og Connecting Europe-faciliteten 

(CEF); understreger, at Parlamentet havde 

til hensigt i videst muligt omfang at 

mindske indvirkningen på disse to 

programmer, og at den aftale, der blev 

indgået af medlovgiverne, yderligere 

reducerer disse nedskæringer med i alt 1 

mia. EUR og dermed bl.a. skåner 

grundforskning;  forventer, at den endelige 

aftale om EFSI snarest muligt vil blive 

afspejlet i budgettet for 2016 på grundlag 

af en ændringsskrivelse;  tilstræber at 

undgå nedskæringer i disse to 

programmer og forpligter sig til yderligere 

at opveje dem gennem en styrkelse af 

Horisont 2020  inden for rammerne af 

budgetproceduren; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/14 

Ændringsforslag  14 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 9 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. er bekymret over den langsomme opstart 

af nye programmer under FFR for 2014-

2020, der har været langsommere end 

forventet på grund af den sene vedtagelse 

af retsgrundlagene og af de operationelle 

programmer samt på grund af manglen på 

betalingsbevillinger i 2014; forpligter sig 

til at undersøge, hvorvidt de forpligtelses- 

og betalingsbevillinger, der er anmodet om, 

vil gøre det muligt for disse nye 

programmer at nå op på fuld hastighed; 

opfordrer indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at opveje 

forsinkelserne i deres gennemførelse; 

9. er dybt bekymret over den langsomme 

opstart af nye programmer under FFR for 

2014-2020, der har været langsommere end 

forventet på grund af den sene vedtagelse 

af retsgrundlagene og af de operationelle 

programmer samt på grund af manglen på 

betalingsbevillinger i 2014 og 2015 på 

grund af betalingsefterslæbet fra EU-

programmerne for 2007-2013; 

understreger den negative indvirkning af 

de forsinkede betalinger til lokale, 

regionale og nationale myndigheder, 

særlig dem, der står over for sociale, 

finansielle og økonomiske 

begrænsninger; forpligter sig til at 

undersøge, hvorvidt de forpligtelses- og 

betalingsbevillinger, der er anmodet om, 

vil gøre det muligt for disse nye 

programmer at nå op på fuld hastighed; 

opfordrer indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at opveje 

forsinkelserne i deres gennemførelse; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/15 

Ændringsforslag  15 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Luke Ming 
Flanagan 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 10 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at forslaget til EU-budgettet 

for 2016 beløber sig til 153,5 mia. EUR i 

forpligtelsesbevillinger (herunder 4,5 mia. 

EUR, der blev omprogrammeret fra 2014) 

og 143,5 mia. EUR i betalingsbevillinger; 

påpeger, at dette, hvis der ses bort fra 

virkningen af omprogrammeringen i 2015 

og 2016, svarer til en stigning på 2,4 % i 

forpligtelsesbevillinger og 1,6 % i 

betalingsbevillinger i forhold til 2015-

budgettet; understreger, at disse generelt 

set moderate stigninger i overensstemmelse 

med den kurs, der er fastlagt i FFR, stort 

set ikke udgør en stigning i faste priser, 

hvis inflationen medregnes, hvilket 

understreger betydningen af effektivitet i 

de afholdte udgifter; 

10. bemærker, at forslaget til EU-budgettet 

for 2016 beløber sig til 153,5 mia. EUR i 

forpligtelsesbevillinger (herunder 4,5 mia. 

EUR, der blev omprogrammeret fra 2014) 

og 143,5 mia. EUR i betalingsbevillinger; 

påpeger, at dette, hvis der ses bort fra 

virkningen af omprogrammeringen i 2015 

og 2016, svarer til en stigning på 2,4 % i 

forpligtelsesbevillinger og 1,6 % i 

betalingsbevillinger i forhold til 2015-

budgettet; understreger, at disse generelt 

set moderate stigninger i overensstemmelse 

med den kurs, der er fastlagt i FFR, stort 

set ikke udgør en stigning i faste priser, 

hvis inflationen medregnes, hvilket 

understreger behovet for en revision af 

FFR 2014-2020, eftersom øget effektivitet 

i de afholdte udgifter helt klart ikke er nok 

til at opfylde Unionens behov; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/16 

Ændringsforslag  16 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 11 b (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  11 b. opfordrer til etablering af 

beredskabsplaner for at støtte økonomien 

i lande, hvor trojkaen har grebet ind, som 

fastsætter finansielle ressourcer og de 

nødvendige undtagelser fra et 

velfungerende indre marked og 

velfungerende fælles politikker; 

Or. en 
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Ændringsforslag  17 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 11 c (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  11c. opfordrer til, at den nuværende Europa 
2020-strategi erstattes af en "europæisk 

strategi for solidaritet og bæredygtig 

udvikling", der er baseret på nedenfor nævnte 

principper med en ny række økonomiske, 

sociale og miljømæssige politikker, som 

fremmer investeringer i: 

 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 normer 

for at opnå harmonisering med sigte på at 

opfylde de højeste standarder 

 vii) den sociale økonomi 

 viii) social beskyttelse for at udrydde 
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fattigdom og bekæmpe social udstødelse 

 ix) (offentlig) forskning og innovation med 

henblik på at sikre dets fordele for alle 

 x) fremme af kultur og borgernes deltagelse 

 xi) gradvis 'dematerialisering' af økonomien; 

Or. en 

 

 


