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1.7.2015 A8-0217/28 

Ændringsforslag  28 
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt 
Carthy, Martina Anderson, 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 25 b (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25b. Anmoder om særlige midler til at 

støtte små landbrug, da disse bevarer 

mange direkte arbejdspladser i 

landdistrikterne og er nødvendige for at 

sikre, at områderne bebos og plejes; 

opfordrer til, at fremme af og reklame for 

lokale markeder og aktiviteter prioriteres 

for at skabe bevidsthed om deres bidrag til 

den lokale økonomi;  opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

prioritere offentlige politikker, der udfaser 

årsagerne til prisudsving for 

landbrugsprodukter, som forekommer 

hyppigere, og som har skadelige 

indvirkninger på landbrugernes 

indkomster; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/29 

Ændringsforslag  29 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní 
Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 28 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. finder, at der skal tilvejebringes 

finansielle midler gennem EU's 

støtteprogrammer og -foranstaltninger for 

at evaluere den miljømæssige tilstand og 

plantesundheden i skovene samt til 

rehabiliteringsforanstaltninger, herunder 

genplantning af skove; understreger, at 

medlemsstaterne gennem årene har 

oplevet en betydelig mangel på midler til 

forvaltning af de integrerende dele af 

Natura 2000-nettet (som i visse tilfælde 

udgør en væsentlig andel af deres 

nationale territorium), hvilket har skadet 

instrumentets effektivitet og overordnede 

sammenhæng; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/30 

Ændringsforslag  30 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, 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, 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 28 b (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28b. opfordrer Unionen til at påtage sig et 

større ansvar for beskyttelse af 

naturressourcer i Natura 2000-nettet, især 

hvad angår finansieringen heraf; påpeger 

de vanskeligheder, som adskillige 

medlemsstater har med forvaltningen af 

de områder, der indgår i Natura 2000-

nettet, da der mangler et specifikt 

finansielt instrument rettet mod 

forvaltningen af de områder, der er 

omfattet af Natura 2000-nettet, og som 

supplerer integreringen af biodiversiteten 

i sektorpolitikkerne; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/31 

Ændringsforslag  31 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 30 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. glæder sig over Kommissionens 

europæiske dagsorden for migration og 

gentager sin støtte til en styrkelse af EU’s 

midler og til udviklingen af en kultur for 

retfærdig byrdefordeling og solidaritet på 

områderne asyl, indvandring og forvaltning 

af de ydre grænser; glæder sig derfor over 

stigningen i forpligtelsesbevillinger til 

Fonden for Intern Sikkerhed og til Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden, der 

omfatter udviklingen af et fælles europæisk 

asylsystem; glæder sig over 

Kommissionens forslag om at mobilisere 

fleksibilitetsinstrumentet med 124 mio. 

EUR med henblik på at imødegå den 

aktuelle migrationsudvikling i 

Middelhavsområdet; sætter spørgsmålstegn 

ved, om den foreslåede finansiering vil 

være tilstrækkelig; understreger behovet 

for en streng kontrol med anvendelsen af 

disse midler; 

30. noterer sig Kommissionens europæiske 

dagsorden for migration og gentager sin 

støtte til en styrkelse af EU’s midler og til 

udviklingen af en kultur for retfærdig 

byrdefordeling og solidaritet på områderne 

asyl, indvandring, integration og 

forvaltning af de ydre grænser; glæder sig 

derfor over stigningen i 

forpligtelsesbevillinger til Fonden for 

Intern Sikkerhed og til Asyl-, Migrations- 

og Integrationsfonden, der omfatter 

udviklingen af et fælles europæisk 

asylsystem; glæder sig over 

Kommissionens forslag om at mobilisere 

fleksibilitetsinstrumentet med 124 mio. 

EUR med henblik på at imødegå den 

aktuelle humanitære krise i 

Middelhavsområdet; sætter 

spørgsmålstegn ved, om den foreslåede 

finansiering vil være tilstrækkelig til at 

give mulighed for fuldt ud at finansiere 

Kommissionens forslag om en mekanisme 

til flytning af asylansøgere og et 

genbosættelsesprogram i Unionen, der 

imødekommer de aktuelle behov; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/32 

Ændringsforslag  32 
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, Demetris 
Papadakis, Paloma López Bermejo, 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 31 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. fastholder, at det er nødvendigt at 

vedtage en omfattende og 

menneskerettighedsbaseret tilgang, der 

sammenkobler migration med udvikling, 

og som sikrer integrationen af vandrende 

arbejdstagere, asylansøgere og flygtninge; 

minder om, at det er nødvendigt at 

gennemføre yderligere foranstaltninger 

for at fremme en endogen udvikling for at 

skabe et solidt og gensidigt gavnligt 

forhold;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/33 

Ændringsforslag  33 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine 
Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 
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 36 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. glæder sig over den generelle 

forhøjelse af finansieringen til 

udgiftsområde 4, der når op på 8,9 mia. 

EUR i forpligtelsesbevillinger (+5,6 % i 

forhold til 2015-budgettet), hvilket 

efterlader en margen på 261,3 mio. EUR 

under loftet; bemærker, at dette viser en 

høj grad af solidaritet med tredjelande; 

mener, at EU-budgettet er afgørende for at 

nå ud til mennesker i nød og for fremme af 

grundlæggende europæiske værdier; er 

overbevist om, at de økonomiske og 

sociale vanskeligheder, som EU i de 

seneste år har stået over for, ikke har 

mindsket opmærksomheden over for resten 

af verden; mener dog, at der sandsynligvis 

vil blive behov for yderligere forhøjelser af 

visse prioriterede områder, såsom det 

europæiske naboskabsinstrument, herunder 

bistand til fredsprocessen i Mellemøsten, 

Palæstina og UNRWA, på grund af den 

igangværende humanitære og politiske 

krise i nabolandene og længere borte; 

36. noterer sig den generelle forhøjelse af 

finansieringen til udgiftsområde 4, der når 

op på 8,9 mia. EUR i 

forpligtelsesbevillinger (+5,6 % i forhold 

til 2015-budgettet), hvilket efterlader en 

margen på 261,3 mio. EUR under loftet; 

bemærker, at dette viser en høj grad af 

solidaritet med tredjelande; mener, at EU-

budgettet er afgørende for at nå ud til 

mennesker i nød og for fremme af 

grundlæggende europæiske værdier; 

insisterer på, at det er nødvendigt at 

foretage en budgetmæssig omlægning fra 

militære og sikkerhedsorienterede 

bevillinger til en civil- og 

udviklingsorienteret udenrigspolitik for at 

begrænse militærudgifterne på lang sigt; 

er overbevist om, at de økonomiske og 

sociale vanskeligheder, som EU i de 

seneste år har stået over for, ikke har 

mindsket opmærksomheden over for resten 

af verden, og gentager sin holdning om, at 

midler under dette udgiftsområde skal 

forpligtes til en fredelig og civil 

udenrigspolitik, som sikrer, at Unionens 

tilsagn vedrørende fattigdomsudryddelse, 

bæredygtig udvikling, 2015-

udviklingsmålene, våbenkontrol, 
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ordningen i medfør af traktaten om 

ikkespredning af kernevåben og 

atomnedrustning opretholdes; mener dog, 

at der sandsynligvis vil blive behov for 

yderligere forhøjelser af visse prioriterede 

områder, såsom det europæiske 

naboskabsinstrument, herunder bistand til 

fredsprocessen i Mellemøsten, Palæstina 

og UNRWA, på grund af den 

igangværende humanitære og politiske 

krise i nabolandene og længere borte; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/34 

Ændringsforslag  34 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

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

2015/2074(BUD) 

Forslag til beslutning 
Punkt 38 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. mener, at eksterne 

finansieringsinstrumenter tilvejebringer 

redskaber til på en nuanceret måde og 

sammen med deres respektive 

målsætninger at håndtere de 

grundlæggende årsager til de indre 

sikkerhedsmæssige og migrationsmæssige 

udfordringer, der er kernen i næste års 

budget, med særlig fokus på de sydlige og 

østlige grænser og mere generelt på 

konfliktramte områder; noterer sig især 

instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde og det europæiske 

naboskabsinstrument, men også politikker, 

der modtager mere moderate forhøjelser, 

som f.eks. den humanitære bistand, 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred, den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og det europæiske 

instrument for demokrati og 

menneskerettigheder; anmoder 

Kommissionen om klart at identificere 

områder, som kan hjælpe med at håndtere 

disse aktuelle udfordringer, og hvor 

potentielle forhøjelser kan anvendes 

effektivt; minder i denne forbindelse om 

vigtigheden af at yde bistand til at mindske 

og med tiden udrydde fattigdom og om 

behovet for at sikre menneskers 

rettigheder, ligestilling, social samhørighed 

38. mener, at eksterne 

finansieringsinstrumenter bør tilvejebringe 

redskaber til på en nuanceret måde og 

sammen med deres respektive 

målsætninger at håndtere de 

grundlæggende årsager til de humanitære 

og migrationsmæssige udfordringer, der er 

kernen i næste års budget, med særlig 

fokus på de sydlige og østlige grænser og 

mere generelt på konfliktramte områder; 

noterer sig især instrumentet til 

finansiering af udviklingssamarbejde og 

det europæiske naboskabsinstrument, men 

også politikker, der modtager mere 

moderate forhøjelser, som f.eks. den 

humanitære bistand, instrumentet, der 

bidrager til stabilitet og fred, den fælles 

udenrigs- og sikkerhedspolitik og det 

europæiske instrument for demokrati og 

menneskerettigheder; anmoder 

Kommissionen om klart at identificere 

områder, som kan hjælpe med at håndtere 

disse aktuelle udfordringer, og hvor 

potentielle forhøjelser kan anvendes 

effektivt; minder i denne forbindelse om 

vigtigheden af at yde bistand til at mindske 

og udrydde fattigdom og om behovet for at 

sikre menneskers rettigheder, ligestilling, 

social samhørighed og bekæmpelsen af 

uligheder en central plads i EU’s eksterne 
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og bekæmpelsen af uligheder en central 

plads i EU’s eksterne bistand; 

bistand;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/35 

Ændringsforslag  35 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 46 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. minder om, at med programmer, der 

forventes at nå op på fuld hastighed, med 

integration af nye større initiativer inden 

for investering og migration, med 

muligheden for at afklare tidligere 

spørgsmål såsom betalinger og særlige 

instrumenter, og med den første 

iværksættelse af FFR-bestemmelser, såsom 

den samlede margen for forpligtelser, vil 

budgetproceduren for 2016 blive en test af 

Rådets tilgang til betalingsplanen samt af 

vurderingen af den nuværende FFR;  

minder Kommissionen om sin retlige 

forpligtelse til at forelægge en gennemgang 

af FFR inden udgangen af 2016 og til at 

lade denne budgetgennemgang ledsage af 

et lovgivningsforslag om ændring af 

forordning (EU) nr. 1311/2013 om 

fastlæggelse af FFR for 2014-2020;  

minder om, at Kommissionen parallelt med 

denne proces også bør vurdere initiativer til 

nye egne indtægter på grundlag af 

resultaterne fra Gruppen på højt plan 

vedrørende egne indtægter, som skal 

fremlægges i 2016; 

46. minder om, at med programmer, der 

forventes at nå op på fuld hastighed, med 

integration af nye større initiativer inden 

for investering og migration, med 

muligheden for at afklare tidligere 

spørgsmål såsom betalinger og særlige 

instrumenter, og med den første 

iværksættelse af FFR-bestemmelser, såsom 

den samlede margen for forpligtelser, vil 

budgetproceduren for 2016 blive en test af 

Rådets tilgang til betalingsplanen samt af 

vurderingen af den nuværende FFR;  

minder Kommissionen om sin retlige 

forpligtelse til at forelægge en gennemgang 

af FFR inden udgangen af 2016 og til at 

lade denne budgetgennemgang ledsage af 

et lovgivningsforslag om ændring af 

forordning (EU) nr. 1311/2013 om 

fastlæggelse af FFR for 2014-2020;  

insisterer på, at for at nå Unionens mål 

om intelligent, grøn og bæredygtig 

inklusiv vækst og fremme af skabelse af 

kvalitetsjob og samtidig styrkelse af den 

sociale, sundhedsmæssige og, 

miljømæssige beskyttelse samt den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i EU, skal processen med 

fornyet gennemgang/revision af den 

flerårige finansielle ramme 2014 -2020 
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iværksættes næste år; minder om, at 

Kommissionen parallelt med denne proces 

også bør vurdere initiativer til nye egne 

indtægter på grundlag af resultaterne fra 

Gruppen på højt plan vedrørende egne 

indtægter, som skal fremlægges i 2016; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/36 

Ændringsforslag  36 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Paloma 
López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 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 43 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 43a. understreger vigtigheden af 

pilotprojekter, såsom "European Price 

Monitoring Observatory", over for 

udvalget og landsbrugssektoren og 

anmoder om fortsat støtte; finder dog, at 

disse observatorier ikke erstatter behovet 

for at gennemføre 

produktionsstyringsredskaber;   

fremhæver det foreslåede pilotprojekt om 

de trusler, der tynger adskillige 

skovøkosystemer, herunder spredning af 

invasive eksotiske arter, sygdomme 

(såsom rundorm i fyrretræer m.fl.) og 

skovbrande; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/37 

Ændringsforslag  37 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, 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, 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 45 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 45a. 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 

 

 

 


