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Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at resultatet af 

folkeafstemningen i det Forenede 

Kongerige påviser behovet for et andet 

Europa, der bygger på samtykke i 

befolkningen, som forventer konkrete 

beslutninger om sociale spørgsmål såsom 

beskæftigelse, gennemsigtighed og 

velfærd og afviser økonomiske 

stramninger; 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. mener, at en gennemgang af FFR i 2016 

bør gøre status over en række alvorlige 

kriser og nye politiske initiativer og de 

respektive budgetmæssige konsekvenser 

heraf, som ikke var forudset, på det 

tidspunkt hvor FFR'en blev vedtaget; 

bemærker bl.a. migrations- og 

flygtningekrisen, eksterne nødsituationer, 

interne sikkerhedsspørgsmål, krisen i 

landbruget, finansieringen af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), EU-budgettets 

betalingskrise, det vedvarende høje 

arbejdsløshedsniveau, særlig blandt unge, 

samt fattigdom og social eksklusion; peger 

endvidere på den nylige internationale 

aftale vedrørende klimaforandringerne og 

det tiltagende pres på udviklingspolitikken; 

konstaterer, at det i et hidtil uset omfang 

blev anset for nødvendigt at ty til FFR's 

fleksibilitetsmekanismer og særlige 

instrumenter for at finansiere de ekstra, 

presserende behov, idet FFR-lofterne viste 

sig at være sat for lavt for nogle 

udgiftsområders vedkommende; mener, at 

FFR'en i de seneste to år i bund og grund 

har været presset til det yderste; 

6. mener, at en gennemgang af FFR i 2016 

bør gøre status over en række alvorlige 

kriser og nye politiske initiativer og de 

respektive budgetmæssige konsekvenser 

heraf, som ikke var forudset på det 

tidspunkt, hvor FFR'en blev vedtaget; 

bemærker bl.a. migrations- og 

flygtningekrisen, den dybe finanskrise og 

de ekstreme sparepolitikker, eksterne 

nødsituationer, interne 

sikkerhedsspørgsmål, krisen i landbruget, 

finansieringen af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI), EU-

budgettets betalingskrise, det vedvarende 

høje arbejdsløshedsniveau, særlig blandt 

unge, samt fattigdom og social eksklusion; 

peger endvidere på den nylige 

internationale aftale vedrørende 

klimaforandringerne og det tiltagende pres 

på udviklingspolitikken; konstaterer, at det 

i et hidtil uset omfang blev anset for 

nødvendigt at ty til FFR's 

fleksibilitetsmekanismer og særlige 

instrumenter for at finansiere de ekstra, 

presserende behov, idet FFR-lofterne viste 

sig at være sat for lavt for nogle 

udgiftsområders vedkommende; mener, at 

FFR'en i de seneste to år i bund og grund 
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har været presset til det yderste; 

 

Or. en 
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Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. mener, at en gennemgang af FFR i 2016 

bør gøre status over en række alvorlige 

kriser og nye politiske initiativer og de 

respektive budgetmæssige konsekvenser 

heraf, som ikke var forudset, på det 

tidspunkt hvor FFR'en blev vedtaget; 

bemærker bl.a. migrations- og 

flygtningekrisen, eksterne nødsituationer, 

interne sikkerhedsspørgsmål, krisen i 

landbruget, finansieringen af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), EU-budgettets 

betalingskrise, det vedvarende høje 

arbejdsløshedsniveau, særlig blandt unge, 

samt fattigdom og social eksklusion; peger 

endvidere på den nylige internationale 

aftale vedrørende klimaforandringerne og 

det tiltagende pres på udviklingspolitikken; 

konstaterer, at det i et hidtil uset omfang 

blev anset for nødvendigt at ty til FFR's 

fleksibilitetsmekanismer og særlige 

instrumenter for at finansiere de ekstra, 

presserende behov, idet FFR-lofterne viste 

sig at være sat for lavt for nogle 

udgiftsområders vedkommende; mener, at 

FFR'en i de seneste to år i bund og grund 

har været presset til det yderste; 

6. mener, at en gennemgang af FFR i 2016 

bør gøre status over en række alvorlige 

kriser og nye politiske initiativer og de 

respektive budgetmæssige konsekvenser 

heraf, som ikke var forudset, på det 

tidspunkt hvor FFR'en blev vedtaget; 

bemærker bl.a. den alvorlige økonomiske 

og finansielle krise, den stigende ulighed i 

og mellem medlemsstater og regioner, 

migrations- og flygtningekrisen, eksterne 

nødsituationer, interne 

sikkerhedsspørgsmål, krisen i landbruget, 

finansieringen af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI), EU-

budgettets betalingskrise, det vedvarende 

høje arbejdsløshedsniveau, særlig blandt 

unge, samt fattigdom og social eksklusion; 

peger endvidere på den nylige 

internationale aftale vedrørende 

klimaforandringerne og det tiltagende pres 

på udviklingspolitikken; konstaterer, at det 

i et hidtil uset omfang blev anset for 

nødvendigt at ty til FFR's 

fleksibilitetsmekanismer og særlige 

instrumenter for at finansiere de ekstra, 

presserende behov, idet FFR-lofterne viste 

sig at være sat for lavt for nogle 
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udgiftsområders vedkommende; mener, at 

FFR'en i de seneste to år i bund og grund 

har været presset til det yderste; 

Or. en 
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Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger, at EU-budgettet er nødt til 

at matche EU's politiske og strategiske 

prioriteringer og sikre en balance mellem 

langsigtede prioriteringer og nye 

udfordringer; fremhæver i denne 

henseende den centrale rolle, som EU's 

budget skal spille i opfyldelsen af den i 

fælleskab aftalte Europa 2020-strategi, som 

udgør EU's primære rettesnor og 

overordnede prioritering; mener derfor, at 

gennemgangen af FFR'en bør omfatte en 

kvalitativ analyse af, om og i hvilken 

udstrækning de mål, der er fastsat i denne 

strategi, er nået; insisterer på, at denne 

vurdering kombineres med en 

fremskrivning af, hvorvidt de økonomiske 

midler, der er øremærket til at understøtte 

denne strategi i den resterende del af den 

nuværende FFR, vil være tilstrækkelige til, 

at det er muligt at gennemføre den; 

7. understreger, at EU-budgettet er nødt til 

at matche EU's politiske og strategiske 

prioriteringer og sikre en balance mellem 

langsigtede prioriteringer og nye 

udfordringer; fremhæver i denne 

henseende den centrale rolle, som EU's 

budget skal spille i opfyldelsen af den i 

fælleskab aftalte Europa 2020-strategi, som 

udgør EU's primære rettesnor og 

overordnede prioritering; mener derfor, at 

gennemgangen af FFR'en bør omfatte en 

kvalitativ analyse af, om og i hvilken 

udstrækning de mål, der er fastsat i denne 

strategi, er nået; insisterer på, at denne 

vurdering kombineres med en 

fremskrivning af, hvorvidt de økonomiske 

midler, der er øremærket til at understøtte 

denne strategi i den resterende del af den 

nuværende FFR, vil være tilstrækkelige og 

anvendt på rette vis til, at det er muligt at 

gennemføre den; 

Or. en 
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Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at der er anvendt 

betydelige, men stadig utilstrækkelige, 

budgetmidler til at tackle de underliggende 

årsager til flygtninge- og migrationskrisen 

ved at styrke bestemte EU-programmer 

under udgiftsområde 4; minder om de 

foranstaltninger, der er truffet, f.eks. 

omfordelingerne til fordel for migrations-

/flygtningerelaterede tiltag på 170 mio. 

EUR i løbet af 2015 og godkendelsen i 

2016 af yderligere 130 mio. EUR under 

udgiftsområde 4 til migrations-

/flygtningerelaterede aktiviteter såvel som 

omfordelingen af 430 mio. EUR under 

instrumentet for førtiltrædelsesbistand, 

instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde og det europæiske 

naboskabsinstrument; minder endvidere 

om, at Kommissionen for at håndtere den 

eksterne dimension af migrations- og 

flygtningekrisen har stillet forskellige 

yderligere forslag, der har indvirkning på 

EU-budgettet, som f.eks. dem om 

oprettelse af EU-trustfonde (Madad-

trustfonden og EU's nødtrustfond for 

Afrika, med en anslået indledende 

budgetmæssig virkning på hhv. 570 mio. 

EUR og 405 mio. EUR) og af faciliteten 

for flygtninge i Tyrkiet, hvoraf 1 mia. EUR 

skal finansieres over EU-budgettet, ikke 

12. understreger, at der er anvendt 

betydelige, men stadig utilstrækkelige 

budgetmidler til at håndtere flygtninge- og 

migrationskrisen ved at styrke bestemte 

EU-programmer under udgiftsområde 4; 

minder om de foranstaltninger, der er 

truffet, f.eks. omfordelingerne til fordel for 

migrations-/flygtningerelaterede tiltag på 

170 mio. EUR i løbet af 2015 og 

godkendelsen i 2016 af yderligere 130 mio. 

EUR under udgiftsområde 4 til migrations-

/flygtningerelaterede aktiviteter såvel som 

omfordelingen af 430 mio. EUR under 

instrumentet for førtiltrædelsesbistand, 

instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde og det europæiske 

naboskabsinstrument; bemærker desuden, 

at Kommissionen har stillet forskellige 

yderligere forslag, der har indvirkning på 

EU-budgettet, som f.eks. dem om 

oprettelse af EU-trustfonde (Madad-

trustfonden og EU's nødtrustfond for 

Afrika, med en anslået indledende 

budgetmæssig virkning på hhv. 570 mio. 

EUR og 405 mio. EUR) og af faciliteten 

for flygtninge i Tyrkiet, hvoraf 1 mia. EUR 

skal finansieres over EU-budgettet, ikke 

iberegnet eventuel yderligere finansiering; 

understreger, at der vil opstå yderligere 

pres på Unionens budget fra andre 
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iberegnet eventuel yderligere finansiering; 

understreger, at der vil opstå yderligere 

pres på Unionens budget fra andre 

planlagte foranstaltninger, som 

Kommissionen har annonceret, som f.eks. 

"Londontilsagnet", eller fra begivenheder 

som EU-Tyrkiet-topmødet den 18. marts 

2016; understreger, at de kommende ekstra 

budgetmidler også bør give mulighed for 

inklusion af de mest udsatte migranter, 

navnlig kvinder og børn og LGBTI-

personer; er imidlertid bekymret for, at der 

på grund af omfanget af de problemer, EU 

står over for, stadig vil være behov for 

yderligere foranstaltninger; 

planlagte foranstaltninger, som 

Kommissionen har annonceret, som f.eks. 

"Londontilsagnet", eller fra begivenheder 

som EU-Tyrkiet-topmødet den 18. marts 

2016; understreger, at de kommende ekstra 

budgetmidler også bør give mulighed for 

inklusion af de mest udsatte migranter, 

navnlig kvinder og børn og LGBTI-

personer; er imidlertid bekymret for, at der 

på grund af omfanget af de problemer, EU 

står over for, stadig vil være behov for 

yderligere foranstaltninger; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Ændringsforslag  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. konkluderer, at migrant- og 

flygtningekrisens omfang og den 

økonomiske effekt af de foranstaltninger, 

som Kommissionen har iværksat for at 

afhjælpe problemet, ikke kunne have været 

forudset på det tidspunkt, hvor FFR 2014-

2020 blev færdiggjort; fremhæver, at EU 

på grund af manglen på tilstrækkelige 

midler har været nødt til at oprette ad hoc-

"satellit"-instrumenter, der finansieres i 

fællesskab af medlemsstaterne, EU-

budgettet og Den Europæiske 

Udviklingsfond, nemlig EU-trustfondene 

(Madad-trustfonden og EU's nødtrustfond 

for Afrika) og faciliteten for flygtninge i 

Tyrkiet; minder om, at fraværet af en 

overordnet budgetstrategi til håndtering af 

migrant- og flygtningekrisen har ført til, at 

Parlamentet er blevet kørt ud på et sidespor 

for så vidt angår beslutningen om 

anvendelse af EU-budgetmidler; 

fremhæver, at det øgede antal af sådanne 

instrumenter skaber et problem i EU med 

hensyn til ansvarlighed og demokratisk 

kontrol, som det er nødvendigt at gøre 

noget ved; fordømmer endvidere, at 

medlemsstaterne langt fra har leveret de 

bidrag, de forventede, til trustfondene og 

dermed undergraver disse fondes succes; 

13. konkluderer, at migrant- og 

flygtningekrisens omfang og den 

økonomiske effekt af de foranstaltninger, 

som Kommissionen har iværksat for at 

afhjælpe problemet, ikke kunne have været 

forudset på det tidspunkt, hvor FFR 2014-

2020 blev færdiggjort; fremhæver, at EU 

på grund af manglen på tilstrækkelige 

midler har været nødt til at oprette ad hoc-

"satellit"-instrumenter, der finansieres i 

fællesskab af medlemsstaterne, EU-

budgettet og Den Europæiske 

Udviklingsfond, nemlig EU-trustfondene 

(Madad-trustfonden og EU's nødtrustfond 

for Afrika) og faciliteten for flygtninge i 

Tyrkiet; minder om, at fraværet af en 

overordnet budgetstrategi til håndtering af 

migrant- og flygtningekrisen har ført til, at 

Parlamentet er blevet kørt ud på et sidespor 

for så vidt angår beslutningen om 

anvendelse af EU-budgetmidler; 

fremhæver, at det øgede antal af sådanne 

instrumenter skaber et problem i EU med 

hensyn til ansvarlighed og demokratisk 

kontrol, som det er nødvendigt at gøre 

noget ved; fordømmer endvidere, at 

medlemsstaterne langt fra har leveret de 

forventede bidrag til trustfondene og 

dermed undergraver disse fondes succes; 
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gentager sin opfordring til medlemsstaterne 

om straks at leve op til deres forpligtelser 

og deres ansvar; 

gentager sin opfordring til medlemsstaterne 

om straks at leve op til deres forpligtelser 

og deres ansvar; opfordrer Kommissionen 

og Rådet til at skabe en 

immigrationsbestemmelse, som skal 

indebære, at udgifter, som 

medlemsstaterne afholder til håndtering 

af migrationsstrømme og modtagelse og 

integrering af migranter og flygtninge, 

kan udelades ved beregningen af 

uforholdsmæssigt store underskud; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Ændringsforslag  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. minder om, at EU har lidt under et lavt 

og utilstrækkeligt investeringsniveau, siden 

den globale økonomiske og finansielle 

krise begyndte; bemærker navnlig, at de 

samlede investeringer i 2014 lå 15 % under 

niveauet i 2007, hvilket svarer til et fald i 

investeringerne på 430 mia. EUR; mener, 

at de ringe investeringer forsinker den 

økonomiske genopretning og har direkte 

negative konsekvenser for vækst, jobs og 

konkurrenceevne; 

14. minder om, at EU har lidt under et lavt, 

ujævnt og utilstrækkeligt 

investeringsniveau, siden den globale 

økonomiske og finansielle krise begyndte; 

bemærker navnlig, at de samlede 

investeringer i 2014 lå 15 % under niveauet 

i 2007, hvilket svarer til et fald i 

investeringerne på 430 mia. EUR, og at 

faldet i investeringer i lande i økonomisk 

krise var på over 25 %; mener, at de ringe 

og ujævne investeringer forsinker den 

økonomiske genopretning og har direkte 

negative konsekvenser for vækst, 

beskæftigelse, social samhørighed og 

konkurrenceevne; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Ændringsforslag  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. minder om, at EU har lidt under et lavt 

og utilstrækkeligt investeringsniveau, siden 

den globale økonomiske og finansielle 

krise begyndte; bemærker navnlig, at de 

samlede investeringer i 2014 lå 15 % under 

niveauet i 2007, hvilket svarer til et fald i 

investeringerne på 430 mia. EUR; mener, 

at de ringe investeringer forsinker den 

økonomiske genopretning og har direkte 

negative konsekvenser for vækst, jobs og 

konkurrenceevne; 

14. minder om, at EU har lidt under et lavt 

og utilstrækkeligt offentligt 

investeringsniveau, siden den globale 

økonomiske og finansielle krise begyndte; 

bemærker desuden, at de samlede private 

investeringer i 2014 lå 15 % under niveauet 

i 2007, hvilket svarer til et fald i 

investeringerne på 430 mia. EUR; mener, 

at de ringe offentlige og private 

investeringer sammen med 

spareforanstaltningerne forsinker den 

økonomiske genopretning og har direkte 

negative konsekvenser for vækst, jobs, 

ulighed, velfærd og konkurrenceevne; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Ændringsforslag  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 
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Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. minder om, at den største trussel mod 

EU's økonomi er den lave solvensgrad i 

det private banksystem og den alvorlige 

risiko for en dominoeffekt, hvis banker, 

der er "for store til at krakke", ender med 

at gøre det; beklager, at drøftelserne om 

ændringer i euroområdets budgetmæssige 

kapacitet bruges til at opretholde en 

finansiel regulering og en pengepolitik, 

der beskytter rentepraksis og bringer 

investeringer og beskæftigelse i fare; 

påpeger, at disse politikker tydeligvis giver 

oligopolerne i det finansielle system 

fleksibilitet, men er ude af stand til at 

sikre den sociale og produktive funktion, 

der ligger i kredit; bemærker, at 

indarbejdelse i traktaterne af den 

europæiske stabiliseringsmekanisme, den 

kommende europæiske valutafond, som et 

meget stort finansielt instrument kan blive 

det finansieringsværktøj, der kan 

retfærdiggøre flere konsekvenser 

samtidig: socialisering af privat gæld til 

offentlig gæld, forhøjelse af de offentlige 

udgifter for at sætte gang i banksystemets 

udlånsvirksomhed, skattenedskæringer, 

progressivitet i beskatningen og offentlige, 

sociale og arbejdsmarkedsrelaterede 

politikker, der modsvarer dette; 
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Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. understreger, at den nye Kommission 

som modsvar til dette presserende problem 

i 2014 fremsatte forslag om en 

investeringsplan for Europa og oprettelsen 

af EFSI med sigte på at mobilisere 315 

mia. EUR i nye investeringer i 

realøkonomien; gentager sit stærke 

engagement i forhold til EFSI, som 

forventes at sætte kraftigt skub i netop de 

dele af den økonomiske sektor, der er 

befordrende for vækst og jobs; bemærker, 

at en række projekter allerede er blevet 

godkendt og er ved at blive gennemført; 
bemærker, at den garanti, Unionen gav for 

EFSI, er omfattet af en garantifond på 8 

mia. EUR, som er afsat i EU-budgettet; 

15. understreger, at den nye Kommission 

som modsvar til dette presserende problem 

i 2014 fremsatte forslag om en 

investeringsplan for Europa og oprettelsen 

af EFSI med sigte på at mobilisere 315 

mia. EUR i nye investeringer i 

realøkonomien; bemærker, at den garanti, 

Unionen gav for EFSI, er omfattet af en 

garantifond på 8 mia. EUR, som er afsat i 

EU-budgettet; 

Or. en 

 

 


