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Ändringsförslag  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. Storbritannien är en av de stora 

nettobidragsgivarna till EU:s budget, och 

det beslut att lämna Europeiska unionen 

som de brittiska medborgarna fattade den 

23 juni 2016 kommer att ha en kraftig 

inverkan på EU:s resurser. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet betonar att den nya 

kommissionen i svar på detta akuta 

problem 2014 föreslog en investeringsplan 

för Europa och inrättandet av Efsi, med 

målet att uppbåda 315 miljarder euro i nya 

investeringar i realekonomin. Parlamentet 

upprepar sitt fasta åtagande gentemot 

Efsi, som förväntas ge en stark och riktad 

skjuts åt ekonomiska sektorer som bidrar 

till tillväxt och sysselsättning. Ett antal 

projekt har redan godkänts och håller på 

att genomföras. Parlamentet noterar att 

unionens garanti till Efsi består av en 

garantifond på 8 miljarder euro som ingår i 

EU:s budget. 

15. Europaparlamentet betonar att den nya 

kommissionen i svar på detta akuta 

problem 2014 föreslog en investeringsplan 

för Europa och inrättandet av Efsi, med 

målet att uppbåda 315 miljarder euro i nya 

investeringar i realekonomin. Parlamentet 

noterar emellertid att de projekt som valts 

för Efsi inte alls utgör nya investeringar i 

realekonomin, utan att de snarare är 

omfinansieringar av redan befintliga 

projekt med tvivelaktig hållbarhet ur en 

ekonomisk, social och miljömässig 

synpunkt. Parlamentet betonar dessutom 

att unionens garanti till Efsi består av en 

garantifond på 8 miljarder euro som ingår i 

EU:s budget, vilket har avlett resurser 

från program som Horisont 2020 och 

Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE). 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet stöder en 

fortsättning av 
ungdomssysselsättningsinitiativet, som ett 

medel för att säkerställa en snabb reaktion i 

kampen mot ungdomsarbetslösheten, efter 

de justeringar som krävs enligt pågående 

utvärdering. Enligt parlamentet kan detta 

endast uppnås genom att 

ungdomssysselsättningsinitiativet fram till 

slutet av innevarande fleråriga budgetram 

ges minst lika stora 

åtagandebemyndiganden som det anslogs 

årligen under de två första åren av denna 

period (6 miljarder euro som tidigarelades 

2014–2015), beroende på resultatet av 

kommissionens kommande bedömning. 

Parlamentet noterar att detta bör 

inbegripa en revidering uppåt av taken 

inom underrubrik 1b (Ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning), 

eftersom det inte finns några marginaler 

att tillgå. 

43. Europaparlamentet anser att 

ungdomssysselsättningsinitiativet, som ett 

medel för att säkerställa en snabb reaktion i 

kampen mot ungdomsarbetslöshet, hittills 

har misslyckats med att uppnå sina mål. 

Enligt parlamentet kan målet att främja 

ungdomssysselsättningen endast uppnås 

genom att man åtgärdar de obalanser som 

är ett resultat av den gemensamma 

valutan, avlägsnar alla sociala och 

ekonomiska hinder som införts av EU och 

genererar stora offentliga investeringar. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 49a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 49a. Europaparlamentet betonar att det är 

mycket viktigt att man överväger olika 

alternativ när det gäller betalningar, till 

exempel en frysning av framtida 

åtaganden för program som har låg 

prioritet fram till dess att alla utestående 

betalningskrav har reglerats. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 62a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 62a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

besluta om i vilka fall program kan 

finansieras och genomföras mer effektivt 

på europeisk nivå och i vilka fall åtgärder 

på nationell nivå är rimligare och mer i 

linje med subsidiaritetsprincipen. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet betonar behovet av 

att minska andelen BNI-bidrag till 

unionens budget för att undvika 

medlemsstaternas metod för ”rättvist 

återflöde”. Parlamentet understryker att 

detta skulle minska belastningen på 

statskassorna och på så sätt göra berörda 

resurser tillgängliga i medlemsstaternas 

nationella budgetar. Parlamentet påminner 

om att egna medel från mervärdesskatt är 

onödigt komplexa och att de fungerar som 

ett andra BNI-bidrag, och vill därför att 

dessa egna medel ska reformeras rejält 

eller helt avskaffas. Parlamentet anser dock 

att man behöver behålla BNI-bidraget som 

en del av budgeten med tanke på behovet 

av dess funktion som ett balanserande 

bidrag. 

75. Europaparlamentet betonar behovet av 

att minska andelen BNI-bidrag till 

unionens budget för att undvika 

medlemsstaternas metod för ”rättvist 

återflöde”. Parlamentet understryker att 

detta skulle minska belastningen på 

statskassorna och på så sätt göra berörda 

resurser tillgängliga i medlemsstaternas 

nationella budgetar. Parlamentet påminner 

om att egna medel från mervärdesskatt är 

onödigt komplexa och att de fungerar som 

ett andra BNI-bidrag, och vill därför att 

dessa egna medel ska reformeras rejält 

eller helt avskaffas. Parlamentet anser dock 

att man behöver behålla BNI-bidraget som 

en del av budgeten med tanke på behovet 

av dess funktion som ett balanserande 

bidrag. Parlamentet understryker att 

ändringar av inkomster i unionens budget 

inte får medföra någon försämring för 

medborgarna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 80a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 80a. Europaparlamentet förkastar idén 

om en specifik budget för euroområdet, 

eftersom detta skulle bekräfta en avsevärd 

klyfta mellan de länder som har antagit 

euron och de länder som har behållit sin 

egen valuta. Dessutom skulle det leda till 

ett ytterligare överlämnande av 

demokratisk nationell suveränitet till 

teknokratiska strukturer. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 82a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 82a. Europaparlamentet anser att man för 

finansieringen av icke-budgeterade 

initiativ alltid i första hand bör tillämpa 

en omfördelning av medel från befintliga 

budgetlinjer som inte tillhör unionens 

prioriteringar, och noggrant undvika 

slöseri och felaktig förvaltning. 

Or. en 

 

 


