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4.7.2016 A8-0224/11 

Ändringsförslag  11 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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. 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. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Ändringsförslag  12 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet bekräftar till fullo 

idén om politiskt och ekonomiskt stöd i 

stor omfattning till Efsi, men är samtidigt 

övertygat om att EU:s budget inte ska 

finansiera nya initiativ på bekostnad av 

unionens befintliga program och politik. 

Parlamentet avser att fullgöra sitt åtagande 

att till fullo kompensera för de Efsi-

relaterade nedskärningar som påverkar 

Horisont 2020 och FSE, så att de kan 

uppnå sina mål enligt beslutet för endast 

två år sedan, och så att EU kan nå sina mål 

i fråga om forskning och innovation. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att finansieringsnivån för de andra 

programmen inom underrubrik 1a 

(Konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning) inte bör påverkas av denna 

kompensation, med hänvisning till deras 

obestridliga bidrag till tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft. 

Parlamentet anser att marginalerna inom 

underrubrik 1a inte är tillräckliga för att 

tillgodose dessa behov, och efterlyser 

därför en höjning av taket inom denna 

underrubrik. 

42. Europaparlamentet betonar därför att 

ett maximalistiskt tillvägagångssätt vid 

revideringen av den fleråriga 

budgetramen skulle kunna leda till att 

budgetramen ökas upp till taket för egna 

medel (1,29 % av EU:s BNI i åtaganden), 

vilket skulle leda till en ungefärlig ökning 

på 150 miljarder euro i investeringar för 

att uppnå målen för Europa 2020 och 

fullgöra EU:s internationella åtaganden, 

såsom COP21-avtalet och målen efter 

millenniemålen. Parlamentet upprepar 

därför sin åsikt att kommissionens 

ursprungliga förslag, som sedan 

minskades med 85 miljarder euro, inte var 

tillräckligt för att finansiera befintliga 

politiska prioriteringar kopplade till EU:s 

strategi för smart och hållbar tillväxt för 

alla, de nya uppgifter som föreskrivs i 

Lissabonfördraget och oförutsedda 

händelser, för att inte nämna de politiska 

mål och åtaganden som Europeiska rådet 

självt har fastställt. Parlamentet anser 

därför att revideringen logiskt sett bör ge 

ett resultat någonstans mellan dessa 

minimi- och maximivärden. Parlamentet 

bekräftar till fullo idén om politiskt och 

ekonomiskt stöd i stor omfattning till Efsi, 

men är samtidigt övertygat om att EU:s 

budget inte ska finansiera nya initiativ på 
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bekostnad av unionens befintliga program 

och politik. Parlamentet avser att fullgöra 

sitt åtagande att till fullo kompensera för de 

Efsi-relaterade nedskärningar som påverkar 

Horisont 2020 och FSE, så att de kan 

uppnå sina mål enligt beslutet för endast 

två år sedan, och så att EU kan nå sina mål 

i fråga om forskning och innovation. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att finansieringsnivån för de andra 

programmen inom underrubrik 1a 

(Konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning) inte bör påverkas av denna 

kompensation, med hänvisning till deras 

obestridliga bidrag till tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft. 

Parlamentet anser att marginalerna inom 

underrubrik 1a inte är tillräckliga för att 

tillgodose dessa behov, och efterlyser 

därför en höjning av taket inom denna 

underrubrik. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Ändringsförslag  13 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 47a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47a. Europaparlamentet upprepar att 

åtgärder som vidtas för att hantera de 

humanitära utmaningarna inte bör vidtas 

på bekostnad av EU:s 

utvecklingsfinansiering och politik på 

andra områden. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Ändringsförslag  14 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 47b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47b. Europaparlamentet anser att det inte 

bör läggas fram några nya politiska 

prioriteringar på bekostnad av de 

program som man har kommit överens 

om i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, såsom Horisont 2020, FSE, 

Cosme, Galileo och Copernicus, och 

redan tilldelade nationella anslag, som 

bör genomföras fullt ut. Parlamentet 

påpekar emellertid att ITER-budgeten är 

större än någon annan FoU-investering 

på energiområdet. Parlamentet beklagar 

djupt att vissa medlemsstater är tvungna 

att se över sina 

finansieringsprioriteringar för forskning 

till följd av de kraftigt ökade Iter-

kostnaderna. Parlamentet betonar att 

Europaparlamentet har röstat för att neka 

godkännande av Iters räkenskaper för 

2014 på grund av misskötsel, förseningar 

och alltför höga kostnader. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Ändringsförslag  15 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 47c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47c. Europaparlamentet är fast övertygat 

om att Iter är den största misslyckade EU-

investeringen i FoU på energiområdet. 

Parlamentet begär att investeringar som 

är avsedda för Iter ska avbrytas och 

omfördelas till utveckling och införande 

av sådana lösningar för hållbar energi 

som redan finns tillgängliga eller som 

kommer att finnas tillgängliga inom 

överskådlig tid, för att på ett effektivt sätt 

bidra till 2020-målen för klimat och 

energi. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Ändringsförslag  16 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 47d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47d. Europaparlamentet begär ett ökat 

ekonomiskt stöd till de tre EU-program 

som direkt berör medborgarna: Kreativa 

Europa, programmet ”Ett Europa för 

medborgarna” och Erasmus+, eftersom 

dessa program skapar nya 

subventionsposter som gör det möjligt att 

svara på den nuvarande situationen för 

integration av och utbildning för 

flyktingar, och eftersom de är bland de 

viktigaste av unionens och 

medlemsstaternas åtgärder för att 

förbättra den övergripande sociala 

situationen, den ömsesidiga förståelsen 

och samlevnaden i våra olika samhällen. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Ändringsförslag  17 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet anser att man måste 

prioritera att agera för att undvika en ny 

betalningskris i slutet av den aktuella 

fleråriga budgetramen. Parlamentet är av 

den starka övertygelsen att alla åtgärder 

som kan vidtas ska vidtas för att undvika 

en sådan eftersläpning av obetalda 

räkningar som uppstod under föregående 

period. Parlamentet betonar dock att man, 

samtidigt som betalningsbehoven borde 

återgå till sin normala nivå, redan nu kan 

förutse ett stort tryck på betalningar under 

andra hälften av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet anser att det 

ökade trycket bland annat beror på 

kompensationen av marginalen för 

oförutsedda utgifter mot de redan 

ansträngda betalningstaken för 2018–2020, 

den kraftigt försenade lanseringen av de 

nya programmen med delad förvaltning, 

inklusive 

ungdomssysselsättningsinitiativet, Efsis 

betalningsprofil och de extra betalningar 

som motsvarar de nyligen utökade 

åtagandena i samband med migrations- och 

flyktingkrisen. 

48. Europaparlamentet betonar därför att 

ett maximalistiskt tillvägagångssätt vid 

revideringen av den fleråriga 

budgetramen skulle kunna leda till att 

budgetramen ökas upp till taket för egna 

medel (1,23 % av EU:s BNI i 

betalningar), vilket skulle leda till 

ytterligare omkring 120 miljarder euro. 

Parlamentet upprepar därför sin åsikt att 

kommissionens ursprungliga förslag, som 

sedan minskades med 91 miljarder euro i 

betalningar, inte var tillräckligt för att 

överbrygga klyftan mellan åtaganden och 

betalningar och för att minska de 

utestående åtagandena. Parlamentet 

anser därför att revideringen logiskt sett 

bör ge ett resultat någonstans mellan 

dessa minimi- och maximivärden. 

Parlamentet anser att man måste prioritera 

att agera för att undvika en ny 

betalningskris i slutet av den aktuella 

fleråriga budgetramen. Parlamentet är av 

den starka övertygelsen att alla åtgärder 

som kan vidtas ska vidtas för att undvika 

en sådan eftersläpning av obetalda 

räkningar som uppstod under föregående 

period. Parlamentet betonar dock att man, 

samtidigt som betalningsbehoven borde 

återgå till sin normala nivå, redan nu kan 

förutse ett stort tryck på betalningar under 
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andra hälften av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet anser att det 

ökade trycket bland annat beror på 

kompensationen av marginalen för 

oförutsedda utgifter mot de redan 

ansträngda betalningstaken för 2018–2020, 

den kraftigt försenade lanseringen av de 

nya programmen med delad förvaltning, 

inklusive 

ungdomssysselsättningsinitiativet, Efsis 

betalningsprofil och de extra betalningar 

som motsvarar de nyligen utökade 

åtagandena i samband med migrations- och 

flyktingkrisen. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Ändringsförslag  18 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet noterar att COP21-

avtalet, som antogs i Paris, är ett 

universellt, dynamiskt och differentierat 

avtal som syftar till att möta utmaningarna 

i samband med klimatförändringarna. 

Parlamentet konstaterar att ytterligare EU-

medel kommer att behöva avsättas enligt 

detta avtal för att stödja klimatåtgärder i 

utvecklingsländer. Parlamentet betonar att 

all finansiering av de eventuella åtgärder 

som har sitt ursprung i COP21 bör gå 

utöver de aktuella utgifterna för 

klimatåtgärder, och uppmanar 

kommissionen att lägga fram sin 

genomförandestrategi och första 

utvärdering av eventuella konsekvenser av 

COP21-avtalet på EU:s budget i god tid 

före revideringen. Parlamentet 

understryker dessutom att revideringen av 

den fleråriga budgetramen utgör ett 

utmärkt tillfälle att säkerställa att målet att 

spendera 20 % på klimatrelaterade 

åtgärder uppnås och att eventuellt höja 

detta tröskelvärde i linje med de 

internationella åtaganden som EU ingick 

under COP21. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa att 

mekanismen för införlivande av 

klimatpolitiken är fullt operativ och att den 

nuvarande metoden för att följa sådana 

60. Europaparlamentet noterar att COP21-

avtalet, som antogs i Paris, är ett 

universellt, dynamiskt och differentierat 

avtal som syftar till att möta utmaningarna 

i samband med klimatförändringarna. 

Parlamentet konstaterar att ytterligare EU-

medel kommer att behöva avsättas enligt 

detta avtal för att stödja klimatåtgärder i 

utvecklingsländer. Parlamentet betonar att 

all finansiering av de eventuella åtgärder 

som har sitt ursprung i COP21 bör gå 

utöver de aktuella utgifterna för 

klimatåtgärder, och uppmanar 

kommissionen att lägga fram sin 

genomförandestrategi och första 

utvärdering av eventuella konsekvenser av 

COP21-avtalet på EU:s budget i god tid 

före revideringen. Parlamentet 

understryker dessutom att revideringen av 

den fleråriga budgetramen utgör ett 

utmärkt tillfälle att omedelbart öka 

utgifterna i EU:s budget till 
klimatrelaterade åtgärder från 20 % till 

30 % för att återspegla de åtaganden som 

EU ingick i Paris i december 2015. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

säkerställa att mekanismen för införlivande 

av klimatpolitiken är fullt operativ och att 

den nuvarande metoden för att följa sådana 

utgifter förbättras. Parlamentet påminner 
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utgifter förbättras. Parlamentet påminner 

dessutom om att EU har åtagit sig att 

genomföra FN-konventionens strategiska 

plan för biologisk mångfald, och 

understryker att man bör avsätta tillräckliga 

resurser för att fullgöra sitt åtagande i detta 

avseende. 

dessutom om att EU har åtagit sig att 

genomföra FN-konventionens strategiska 

plan för biologisk mångfald, och 

understryker att man bör avsätta tillräckliga 

resurser för att fullgöra sitt åtagande i detta 

avseende. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Ändringsförslag  19 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 86 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

86. Europaparlamentet insisterar på att 

lagstiftningsprocessen för att anta nästa 

fleråriga budgetram bör slutföras senast i 

slutet av 2018, efter uttömmande 

förhandlingar mellan parlamentet och 

rådet. Parlamentet betonar att en 

överenskommelse om den fleråriga 

budgetramen i god tid kommer att 

möjliggöra ett snabbt antagande av alla 

sektorsspecifika förordningar och ett 

inledande av nya program utan dröjsmål 

den 1 januari 2021. Parlamentet betonar att 

de nationella parlamenten och EU-

invånarna måste informeras bättre om 

utmaningarna i nästa fleråriga budgetram 

genom att det, när så är lämpligt, 

organiseras en interinstitutionell, 

interparlamentarisk konferens. 

86. Europaparlamentet betonar att en 

överenskommelse om den fleråriga 

budgetramen i god tid kommer att 

möjliggöra ett snabbt antagande av alla 

sektorsspecifika förordningar och ett 

inledande av nya program utan dröjsmål 

den 1 januari 2021. Parlamentet betonar att 

de nationella parlamenten och EU-

invånarna måste informeras bättre om 

utmaningarna i nästa fleråriga budgetram 

genom att det, när så är lämpligt, 

organiseras en interinstitutionell, 

interparlamentarisk konferens. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Ändringsförslag  20 

Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 86a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  86a. Europaparlamentet noterar att det 

avtal som ingicks i Paris den 12 december 

2015 av de 196 parterna till FN:s 

ramkonvention om klimatförändringar är 

ett universellt, bindande, dynamiskt och 

differentierat avtal som syftar till att möta 

den utmaning som klimatförändringarna 

utgör. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram sin första 

utvärdering av de eventuella effekterna av 

COP21-avtalet på EU:s budget i god tid 

före revideringen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att i den fleråriga 

budgetramen för perioden efter 2020 öka 

de klimatrelaterade utgifterna i EU:s 

budget till 50 % och att förbättra den 

nuvarande metoden för att spåra sådana 

utgifter mot bakgrund av Parisavtalet om 

globala åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna, och att visa 

europeiskt ledarskap i denna fråga. 

Or. en 

 

 


