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2.3.2016 A8-0036/35 

Ændringsforslag  35 

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

De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 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 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. afviser enhver brug af 

fællesskabsbudgettet til at finansiere et 

militaristisk og neoliberalt EU; mener, at 

der er behov 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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2.3.2016 A8-0036/36 

Ændringsforslag  36 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. 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 medfører flere og 

flere spareforanstaltninger på både EU-

plan og i medlemsstaterne, og som vil 

forværre de nuværende økonomiske og 

sociale kriser, især i de lande, der står 

over for en mere vanskelig økonomisk og 

social situation; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/37 

Ændringsforslag  37 

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

De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8b. 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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2.3.2016 A8-0036/38 

Ændringsforslag  38 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at 2017-budgettet vil blive 

påvirket af interne og eksterne 

sikkerhedsudfordringer, som også kan 

tage form af terrortrusler eller 

ekstremisme, og af gennemførelsen af en 

fælles dagsorden for EU og 

medlemsstaterne med det formål at sikre 

et frit, sikkert og retfærdigt EU; 

understreger betydningen af EU-

budgetinstrumenter såsom Fonden for 

Intern Sikkerhed, der kan tage sig af de 

mest kritiske udfordringer og styrke det 

operative samarbejde på tværs af 

grænserne; 

udgår 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/39 

Ændringsforslag  39 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, 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 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  15a. 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 

euro, der er afsat til at offentliggørelse af 

politikken; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/40 

Ændringsforslag  40 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, 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 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. udtrykker bekymring over det store 

antal tilfælde af påstået umenneskelig 

behandling og umenneskelige 

modtageforhold, som flygtninge og 

asylansøgere møder i modtagelsescentre 

for flygtninge og asylansøgere, især dem, 

der modtager økonomisk støtte fra EU; 

påpeger navnlig den bekymrende 

situation i Irlands kontantløse 

flygtningecentre og modtagelsescentrene 

på Lampedusa og i Pozzalo i Italien, 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Ændringsforslag  41 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina 

Anderson, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 17 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17b. udtrykker sin dybe bekymring over 

manglen på passende beskyttelse til 

uledsagede mindreårige på hele ruten til 

et sikkert sted og anmoder om en grundig 

undersøgelse af, hvad der er blevet af de 

10.000 savnede børn, som Europol har 

rapporteret om; anmoder om en grundig 

undersøgelse af alle foranstaltninger og 

projekter på områderne migration, asyl og 

grænseforvaltning, især de 

foranstaltninger og projekter, der har fået 

økonomisk støtte fra EU og gennemføres 

med støtte fra medlemsstaterne, med 

henblik på at kontrollere, at de er i 

overensstemmelse med EU-retten og 

folkeretten, navnlig FN's 

menneskerettighedserklæring, 

flygtningekonventionen fra 1951, 

konventionen om barnets rettigheder, den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention og EU's 

charter om grundlæggende rettigheder;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Ændringsforslag  42 

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

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Sofia 

Sakorafa, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Martina 

Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. understreger betydningen af en 

forbedret finansiering til 

genbosættelsesprogrammer, 

omfordelingsprocedurer og 

hjemsendelsesoperationer især inden for 

rammerne af Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden (AMIF) med henblik på 

at sikre en effektiv europæisk asyl- og 

migrationspolitik og samtidig forhindre og 

mindske den ulovlige migration; 

understreger behovet for inden for EU's 

budget at skabe muligheder for at udvikle 

genbosættelsesområder og sikre zoner på 

det afrikanske kontinent og i Mellemøsten i 

samarbejde med Den Afrikanske Union, 

Den Arabiske Liga og UNHCR; 

18. understreger behovet for at sikre og 

garantere, at menneskerettigheder, 

borgerlige rettigheder og friheder, social 

beskyttelse, herunder beskyttelse af de 

mest sårbare, sundhedspleje, og sociale og 

finansielle ydelser stilles til rådighed i 

fuld overensstemmelse med folkeretten, 

specielt FN's 

menneskerettighedserklæring, 

flygtningekonventionen fra 1951, 

konventionen om barnets rettigheder, den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention og EU's 

charter om grundlæggende rettigheder; 
understreger betydningen af en forbedret 

finansiering til genbosættelsesprogrammer 

og omfordelingsprocedurer især inden for 

rammerne af Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden (AMIF) med henblik på 

at sikre en solidaritetsbaseret tilgang til 

europæisk asyl- og migrationspolitik, 

eftersom sikre og lovlige foranstaltninger 

er den eneste måde til at forhindre og 

mindske den ulovlige migration; 

understreger behovet for inden for EU's 
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budget, eventuelt via oprettelse af nye 

finansielle instrumenter, at skabe 

muligheder for at udvikle 

genbosættelsesområder og sikre zoner på 

det afrikanske kontinent og i Mellemøsten i 

samarbejde med Den Afrikanske Union, 

Den Arabiske Liga og UNHCR; påpeger, 

at dette ikke bør udelukker EU fra at 

påtage sig sin rimelige del af ansvaret for 

at modtage flygtninge i Europa;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Ændringsforslag  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, 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 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. 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 følgende 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 

normer for at opnå harmonisering med 
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sigte på at opfylde de højeste standarder 

 vii) den sociale økonomi 

 viii) social beskyttelse med henblik på at 

udrydde fattigdom 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 
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2.3.2016 A8-0036/44 

Ændringsforslag  44 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26b. opfordrer til, at der oprettes 

støtteprogrammer til de medlemsstater, 

der måtte ønske at forhandle om at træde 

ud af euroen på grund af, at deres 

medlemskab er blevet uholdbart og 

uudholdeligt; mener, at sådanne 

programmer bør yde passende 

kompensation for den sociale og 

økonomiske skade, som medlemskabet af 

den fælles valuta har forårsaget; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Ændringsforslag  45 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. gentager, at det går ind for den 

påkrævede dybtgående reform af 

ordningen for EU’s egne indtægter og 

tildeler arbejdet i Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter, der er oprettet 

som en del af aftalen om FFR 2014-2020, 

den største politiske betydning; forventer, 

at Kommissionen og Rådet tager højde for 

det endelige resultat, der forventes inden 

udgangen af 2016, herunder enhver ny 

mulighed for egne indtægter; minder om, at 

hovedtanken bag reformen af ordningen 

med de egne indtægter er at gøre 

indtægtssiden af Unionens budget mere 

selvstændig og mere stabil, enklere, mere 

retfærdig, mere bæredygtig og mere 

forudsigelig og samtidig lette presset på de 

nationale budgetter på grund af 

uforholdsmæssigt store udgifter og skabe 

større gennemsigtighed og synlighed for 

borgerne uden at øge det samlede 

skattetryk for borgerne; mener, at et 

fuldstændig uafhængigt EU-budget 

forudsætter, at der indføres virkelige egne 

indtægter; 

31. gentager, at det går ind for den 

påkrævede dybtgående reform af 

ordningen for EU’s egne indtægter og 

tildeler arbejdet i Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter, der er oprettet 

som en del af aftalen om FFR 2014-2020, 

den største politiske betydning; forventer, 

at Kommissionen og Rådet tager højde for 

det endelige resultat, der forventes inden 

udgangen af 2016, herunder enhver ny 

mulighed for egne indtægter; minder om, at 

hovedtanken bag reformen af ordningen 

med de egne indtægter er at gøre 

indtægtssiden af Unionens budget mere 

selvstændig og mere stabil, enklere, mere 

retfærdig, mere bæredygtig og mere 

forudsigelig og samtidig lette presset på de 

nationale budgetter på grund af 

uforholdsmæssigt store udgifter og skabe 

større gennemsigtighed og synlighed for 

borgerne uden at øge det samlede 

skattetryk for borgerne; insisterer på 

behovet for at forsyne EU med nye egne 

ressourcer, bl.a. med nye egne ressourcer 

baseret på beskatning af finansielle 

transaktioner og den korrekte beskatning 

af alle multinationale virksomheder, som 

er involveret i skatteunddragelse; mener, 

at dette er et passende svar på, hvad det 
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store flertal af EU-borgerne ønsker; 
mener, at et fuldstændig uafhængigt EU-

budget forudsætter, at der indføres 

virkelige egne indtægter; 

Or. en 

 

 


