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Ændringsforslag  24 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ba. der henviser til, at det, med henblik på 

at modvirke den svage økonomiske 

genopretning, de nye latente kriselignende 

tendenser og stigende forskelle i EU, er 

nødvendigt at sikre en passende forøgelse 

af EU-budgettet med henblik på at 

garantere tilstrækkelige midler til næste 

års budget med særligt fokus på 

programmer og projekter til fremme af 

vækst og anstændig beskæftigelse, 

udryddelse af fattigdom og investering i 

intelligent, bæredygtig og grøn vækst og 

udvikling; understreger, at bidragene til 

budgetforøgelsen skal komme fra en 

forhøjelse af betalingerne fra de 

medlemsstater, der har den højeste 

bruttonationalindkomst (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 står 

over for økonomisk recession, til 

investeringer i infrastruktur, sociale 

faciliteter, forskning, innovation og 

udvikling; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Ændringsforslag  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. noterer sig, at Unionens budget har vist 

sig at være en afgørende ressource i 

forbindelse med håndteringen af de seneste 

kriser og reaktionen på behov, der ikke 

nødvendigvis var taget højde for under 

forhandlingerne om FFR 2014-2020, 

såsom Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI), 

migrations- og flygtningekrisen eller 

geopolitiske spændinger i det europæiske 

nærområde, der medfører en række 

alvorlige udfordringer og nødsituationer, 

mens man inden for EU har et 

langsommere økonomisk opsving og færre 

investeringer end potentielt muligt og et 

vedvarende investeringsunderskud; 

1. understreger, at Unionens budget bør 

anvendes på en måde, der prioriterer 

politikker for reel konvergens, integration 

og samhørighed, med udgangspunkt i 

social udvikling og solidaritet, og som 

beskytter og fremmer skabelse af 

anstændige og stabile arbejdspladser af 

høj kvalitet, bæredygtig anvendelse af 

naturressourcer og miljøbeskyttelse; 

understreger, at Unionens budget har vist 

sig at være knapt til trods for dets 

potentiale til at blive en afgørende 

ressource i forbindelse med håndteringen 

af de seneste kriser og reaktionen på 

behov, der ikke var taget højde for under 

forhandlingerne om FFR 2014-2020, 

såsom Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI), 

migrations- og flygtningekrisen eller 

geopolitiske spændinger i det europæiske 

nærområde, der medfører en række 

alvorlige udfordringer og nødsituationer, 

mens man inden for EU har et 

langsommere økonomisk opsving og et 

kontinuerligt fald i både offentlige og 

private investeringsniveauer, der lå under 

dets potentiale, har ført til et 
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ulighederne mellem EU's medlemsstater, 

regioner og borgere; 

  

Or. en 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. 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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2.3.2016 A8-0036/27 

Ændringsforslag  27 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at Unionens budgets 

begrænsede mulighed for at imødegå disse 

kriser på det nuværende stade først og 

fremmest er en følge af anvendelsen af alle 

de disponible midler, der blev opnået 

enighed om under FFR-forhandlingerne, og 

navnlig anvendelsen af særlige 

instrumenter såsom 

fleksibilitetsinstrumentet; minder om 

Parlamentets afgørende rolle i 

udformningen af disse instrumenter under 

FFR-forhandlingerne; understreger dog, at 

hvis kriserne fortsat forværres, vil selv en 

fuld aktivering af de eksisterende 

fleksibilitetsbestemmelser ikke være 

tilstrækkeligt til at løse problemet; 

opfordrer i denne forbindelse indtrængende 

Rådet til at genoverveje sin holdning til 

spørgsmålet om at opføre FFR’s særlige 

instrumenter på budgettet for således at 

lette de byrder, som påhviler Unionens 

budget; gentager i denne forbindelse sit 

mangeårige synspunkt om, at 

betalingsbevillinger til de særlige 

instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 

EU's Solidaritetsfond, Den Europæiske 

2. understreger, at Unionens budgets 

begrænsede mulighed for at imødegå disse 

kriser på det nuværende stade først og 

fremmest er en følge af anvendelsen af alle 

de disponible midler, der blev opnået 

enighed om under FFR-forhandlingerne, og 

navnlig anvendelsen af særlige 

instrumenter såsom 

fleksibilitetsinstrumentet; minder om 

Parlamentets afgørende rolle i 

udformningen af disse instrumenter under 

FFR-forhandlingerne; understreger dog, at 

hvis kriserne fortsat forværres, vil selv en 

fuld aktivering af de eksisterende 

fleksibilitetsbestemmelser ikke være 

tilstrækkeligt til at løse problemet; 

opfordrer i denne forbindelse indtrængende 

Rådet til at genoverveje sin holdning til 

spørgsmålet om at opføre FFR’s særlige 

instrumenter på budgettet for således at 

lette de byrder, som påhviler Unionens 

budget; gentager i denne forbindelse sit 

mangeårige synspunkt om, at 

betalingsbevillinger til de særlige 

instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 

EU's Solidaritetsfond, Den Europæiske 
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Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 

nødhjælpsreserven) bør beregnes ud over 

betalingslofterne i FFR, som det er 

tilfældet for forpligtelser; forventer, at 

dette spørgsmål bliver løst inden for 

rammerne af midtvejsrevisionen af FFR; 

Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 

nødhjælpsreserven) bør beregnes ud over 

betalingslofterne i FFR, som det er 

tilfældet for forpligtelser; mener, at en 

grundig revision af FFR bør ses som en 

mulighed for at håndtere de centrale 
spørgsmål, der skal sættes mere i fokus, 

samt den kommende krise i Unionens 

budget for at sikre et fornuftigt niveau af 

fleksibilitet og for at sørge for højere 

lofter for de mest eftertragtede EU-

programmers budgetposter, med særlig 

fokus på social udvikling; 

Or. en 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. 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 2017-budgettet; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Ændringsforslag  29 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Marisa Matias, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Budgettering under hensyntagen til 

økonomiske prognoser og i 

overensstemmelse med det europæiske 

semester for samordning af de økonomiske 

politikker 

Budgettering under hensyntagen til 

økonomiske prognoser og i 

overensstemmelse med samordningen af de 

europæiske politikker 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Ændringsforslag  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, 

Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) (efter overskrift 2) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. opfordrer til etablering af 

beredskabsplaner for at støtte økonomien 

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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2.3.2016 A8-0036/31 

Ændringsforslag  31 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. bemærker Kommissionens økonomiske 

prognose (efterår 2015), der viser et 

beskedent opsving, der dog stadig ligger 

under EU's vækstpotentiale; understreger 

imidlertid, at der bør bygges videre på 

dette opsving ved at forbedre de 

grundlæggende forudsætninger for vækst 

med det formål at fremme jobskabelsen og 

en tilbagevenden til fuld beskæftigelse; 

bemærker, at langtidsledigheden og den 

ekstreme langtidsledighed i bl.a. EU's 

fattigste regioner og blandt unge stadig er 

foruroligende høj, og at EU's har 

vanskeligheder, hvad angår industriel 

omstrukturering;bemærker, at der fortsat 

er uligheder med hensyn til økonomisk 

udvikling mellem de europæiske regioner 

og de europæiske lande, og påpeger den 

kløft, der er mellem de rigeste og fattigste 

europæere; bemærker endvidere, at der 

opstår nye udfordringer såsom risikoen for 

økonomisk opbremsning i de nye 

markedsøkonomier og den globale handel, 

navnlig som følge af et pres, der skyldes 

volatiliteten på de kinesiske markeder, 

behovet for at løse migrations- og 

3. bemærker Kommissionens økonomiske 

prognose (efterår 2015), der viser et meget 

beskedent og langsomt opsving, der dog 

stadig ligger under EU's vækstpotentiale; 

understreger imidlertid, at der skal bygges 

videre på dette opsving ved at øge 

grundlaget for væksten for at sætte skub i 

jobskabelsen og en hurtig tilbagevenden til 

fuld beskæftigelse; bemærker, at 

langtidsledigheden og den ekstreme 

langtidsledighed i bl.a. EU's fattigste 

regioner og blandt unge stadig er 

foruroligende høj, og at EU's har 

vanskeligheder, hvad angår industriel 

omstrukturering; beklager, at ulighederne 

mellem de europæiske regioner og 

medlemsstater, hvad angår økonomiske 

og sociale aspekter, varer ved og 

forværres, og påpeger den stadig dybere 

kløft, der er mellem de rigeste og fattigste 

europæere; bemærker endvidere, at der 

opstår nye udfordringer såsom risikoen for 

økonomisk opbremsning i de nye 

markedsøkonomier og den globale handel, 

navnlig som følge af et pres, der skyldes 

volatiliteten på de kinesiske markeder, 
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flygtningekrisen og vedvarende 

geopolitiske spændinger; 

behovet for at løse migrations- og 

flygtningekrisen og vedvarende 

geopolitiske spændinger; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Ændringsforslag  32 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. noterer sig endvidere Kommissionens 

årlige vækstundersøgelse for 2016; er af 

den faste overbevisning, at en styrkelse af 

investeringerne gennem bl.a. en 

koordineret stigning i de offentlige og 

private investeringer med fokus på Europa 

2020-målene er en passende politisk 

respons med henblik på en mere 

afbalanceret økonomisk politik; mener, at 

disse to elementer bør tages i betragtning i 

forbindelse med udarbejdelsen af 

budgetforslaget for 2017, for så vidt som 

det skulle gøre det lettere at udpege 

prioriteter inden for en økonomisk 

kontekst; opfordrer derfor til øget synergi 

mellem Unionens dimension af det 

europæiske semester for samordning af de 

økonomiske politikker og Unionens 

budget, der også er afgørende for et stabilt 

euroområde; 

4. noterer sig endvidere Kommissionens 

årlige vækstundersøgelse for 2016; er af 

den faste overbevisning, at en styrkelse af 

investeringerne gennem bl.a. en 

koordineret stigning i de offentlige og 

private investeringer med fokus på Europa 

2020-målene er en passende politisk 

respons med henblik på en mere 

afbalanceret økonomisk politik; 

understreger, at der bør anvendes 

yderligere kræfter for at øge 

investeringen, specielt ved at udvikle nye 

finansielle instrumenter på grundlag af 

en ny europæisk offentlig 

investeringsplan finansieret af nye egne 

indtægter tilvejebragt gennem en mere 

harmoniseret og progressiv beskatning; 

fastholder, at medlemsstaternes bidrag til 

EU's budget ikke skal tages i betragtning 

ved beregningen af medlemsstaternes 

strukturelle underskud; mener, at disse to 

elementer bør tages i betragtning i 

forbindelse med udarbejdelsen af 

budgetforslaget for 2017, for så vidt som 

det skulle gøre det lettere at udpege 

prioriteter inden for en økonomisk 

kontekst; opfordrer derfor til øget synergi 
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og komplementaritet mellem især 

offentlige investeringspolitikker i 

medlemsstaternes budgetter og Unionens 

budget, især dem der er rettet mod at 

fremme vækst og bæredygtig jobskabelse, 

der er EU's hjørnesten;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Ændringsforslag  33 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. glæder sig i denne forbindelse over 

Kommissionens bestræbelser på at øge 

anvendelsen af de europæiske struktur- og 

investeringsfonde til fordel for centrale 

prioriteter, der fremhæves i de 

landespecifikke henstillinger; noterer sig 

Kommissionens forslag om oprettelse af 

støtteprogrammet for strukturreformer og 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at garantere, at finansieringen vil blive 

anvendt med henblik på at styrke den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i overensstemmelse med 

artikel 174 i TEUF 

 

5. glæder sig i denne forbindelse over 

Kommissionens bestræbelser på at øge 

anvendelsen af de europæiske struktur- og 

investeringsfonde til fordel for centrale 

prioriteter; beklager dybt, at 

finansieringen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under 

forhandlingerne om EU's budget for 2016 

blev afbrudt allerede et år efter dets 

gennemførelse, selv om 

ungdomsarbejdsløsheden i EU er højere 

end nogensinde, og opfordrer til en hurtig 

evalueringsproces og omgående 

genindførelse af dette; noterer sig 

Kommissionens forslag om oprettelse af 

støtteprogrammet for strukturreformer og 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at garantere, at finansieringen vil blive 

anvendt med henblik på at styrke den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i overensstemmelse med 

artikel 174 i TEUF 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/34 

Ændringsforslag  34 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, 

Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. noterer sig og beklager, at 

virksomheders skatteunddragelse har 

resulteret i store tab af skatteindtægter for 

medlemsstaterne og dermed en reduktion 

af deres bidrag til EU's budget; mener 

derudover, at en sådan uretfærdig 

skattekonkurrence i nogle tilfælde er 

ensbetydende med BNP-overførsler fra den 

ene medlemsstat til den anden og BNI-

overførsler til skattely uden for EU, hvilket 

har reduceret medlemsstaternes samlede 

bidrag til EU's budget; 

7. noterer sig og beklager, at 

virksomheders skatteunddragelse har 

resulteret i store tab af skatteindtægter for 

medlemsstaterne og dermed en reduktion 

af deres bidrag til EU's budget; mener 

derudover, at en sådan uretfærdig 

skattekonkurrence i nogle tilfælde er 

ensbetydende med BNP-overførsler fra den 

ene medlemsstat til den anden og BNI-

overførsler til skattely uden for EU, hvilket 

har reduceret medlemsstaternes samlede 

bidrag til EU's budget; opfordrer alle 

medlemsstater til at fremme og indføre 

konkrete foranstaltninger til aktivt at 

bekæmpe korruption i forbindelse med 

offentlige indkøb; 

Or. en 

 

 


