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Ändringsförslag  21 

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 

för GUE/NGL-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 Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Resultatet av den brittiska 

folkomröstningen visar att ett annat 

Europa är nödvändigt och att det måste 

byggas med folkets samtycke. Folket 

förväntar sig att det fattas konkreta beslut 

i sociala frågor såsom sysselsättning, 

transparens och välfärd och att 

åtstramningsåtgärderna stoppas. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Ändringsförslag  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

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

Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-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 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet anser att man vid en 

översyn av den fleråriga budgetramen 

under 2016 bör granska ett antal allvarliga 

kriser och nya politiska initiativ, samt deras 

budgetkonsekvenser, som inte kunde 

förutses vid antagandet av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet noterar bland 

annat migrations- och flyktingkrisen, 

nödsituationer utanför EU, problem med 

inre säkerhet, jordbrukskrisen, 

finansieringen av Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi), EU-

budgetens betalningskris, den fortsatt höga 

arbetslöshetsnivån, särskilt bland 

ungdomar, samt fattigdom och social 

utestängning. Parlamentet framhåller 

vidare den nyligen antagna internationella 

överenskommelsen om klimatförändringar 

och den ökande pressen på 

utvecklingspolitiken. Parlamentet 

observerar att man, i syfte att finansiera 

extra trängande behov, för första gången 

behövde utnyttja budgetramens 

flexibilitetsmekanismer och särskilda 

instrument, eftersom taken i budgetramen 

visade sig vara för låga inom vissa 

rubriker. Parlamentet anser att den fleråriga 

budgetramen under de senaste två åren har 

6. Europaparlamentet anser att man vid en 

översyn av den fleråriga budgetramen 

under 2016 bör granska ett antal allvarliga 

kriser och nya politiska initiativ, samt deras 

budgetkonsekvenser, som inte kunde 

förutses vid antagandet av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet noterar bland 

annat migrations- och flyktingkrisen, den 

djupa ekonomiska krisen och de extrema 

åtstramningsåtgärderna, nödsituationer 

utanför EU, problem med inre säkerhet, 

jordbrukskrisen, finansieringen av 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), EU-budgetens 

betalningskris, den fortsatt höga 

arbetslöshetsnivån, särskilt bland 

ungdomar, samt fattigdom och social 

utestängning. Parlamentet framhåller 

vidare den nyligen antagna internationella 

överenskommelsen om klimatförändringar 

och den ökande pressen på 

utvecklingspolitiken. Parlamentet 

observerar att man, i syfte att finansiera 

extra trängande behov, för första gången 

behövde utnyttja budgetramens 

flexibilitetsmekanismer och särskilda 

instrument, eftersom taken i budgetramen 

visade sig vara för låga inom vissa 
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närmat sig bristningsgränsen. rubriker. Parlamentet anser att den fleråriga 

budgetramen under de senaste två åren har 

närmat sig bristningsgränsen. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Ändringsförslag  23 

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 

för GUE/NGL-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 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet anser att man vid en 

översyn av den fleråriga budgetramen 

under 2016 bör granska ett antal allvarliga 

kriser och nya politiska initiativ, samt deras 

budgetkonsekvenser, som inte kunde 

förutses vid antagandet av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet noterar bland 

annat migrations- och flyktingkrisen, 

nödsituationer utanför EU, problem med 

inre säkerhet, jordbrukskrisen, 

finansieringen av Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi), EU-

budgetens betalningskris, den fortsatt höga 

arbetslöshetsnivån, särskilt bland 

ungdomar, samt fattigdom och social 

utestängning. Parlamentet framhåller 

vidare den nyligen antagna internationella 

överenskommelsen om klimatförändringar 

och den ökande pressen på 

utvecklingspolitiken. Parlamentet 

observerar att man, i syfte att finansiera 

extra trängande behov, för första gången 

behövde utnyttja budgetramens 

flexibilitetsmekanismer och särskilda 

instrument, eftersom taken i budgetramen 

visade sig vara för låga inom vissa 

rubriker. Parlamentet anser att den fleråriga 

6. Europaparlamentet anser att man vid en 

översyn av den fleråriga budgetramen 

under 2016 bör granska ett antal allvarliga 

kriser och nya politiska initiativ, samt deras 

budgetkonsekvenser, som inte kunde 

förutses vid antagandet av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet noterar bland 

annat, den allvarliga ekonomiska och 

finansiella krisen, de ökade nivåerna av 

bristande jämställdhet mellan 

medlemsstater och regioner, migrations- 

och flyktingkrisen, nödsituationer utanför 

EU, problem med inre säkerhet, 

jordbrukskrisen, finansieringen av 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), EU-budgetens 

betalningskris, den fortsatt höga 

arbetslöshetsnivån, särskilt bland 

ungdomar, samt fattigdom och social 

utestängning. Parlamentet framhåller 

vidare den nyligen antagna internationella 

överenskommelsen om klimatförändringar 

och den ökande pressen på 

utvecklingspolitiken. Parlamentet 

observerar att man, i syfte att finansiera 

extra trängande behov, för första gången 

behövde utnyttja budgetramens 
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budgetramen under de senaste två åren har 

närmat sig bristningsgränsen. 

flexibilitetsmekanismer och särskilda 

instrument, eftersom taken i budgetramen 

visade sig vara för låga inom vissa 

rubriker. Parlamentet anser att den fleråriga 

budgetramen under de senaste två åren har 

närmat sig bristningsgränsen. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Ändringsförslag  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 

Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

för GUE/NGL-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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten måste motsvara EU:s politiska 

och strategiska prioriteringar och 

säkerställa en balans mellan långsiktiga 

prioriteringar och nya utmaningar. I detta 

sammanhang betonar parlamentet den 

nyckelroll som EU-budgeten måste spela 

för att uppnå den gemensamt 

överenskomna Europa 2020-strategin, som 

står för den huvudsakliga inriktningen och 

de övergripande prioriteringarna . 

Parlamentet anser därför att översynen av 

den fleråriga budgetramen bör innehålla en 

kvalitativ analys av huruvida, och i vilken 

utsträckning, de mål som fastställs i denna 

strategi har uppnåtts. Parlamentet insisterar 

på att denna bedömning kopplas till en 

prognos för huruvida de finansiella resurser 

som är öronmärkta till stöd för denna 

strategi för de år som återstår i den aktuella 

fleråriga budgetramen kommer att räcka till 

för att den ska kunna genomföras med gott 

resultat. 

7. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten måste motsvara EU:s politiska 

och strategiska prioriteringar och 

säkerställa en balans mellan långsiktiga 

prioriteringar och nya utmaningar. I detta 

sammanhang betonar parlamentet den 

nyckelroll som EU-budgeten måste spela 

för att uppnå den gemensamt 

överenskomna Europa 2020-strategin, som 

står för den huvudsakliga inriktningen och 

de övergripande prioriteringarna . 

Parlamentet anser därför att översynen av 

den fleråriga budgetramen bör innehålla en 

kvalitativ analys av huruvida, och i vilken 

utsträckning, de mål som fastställs i denna 

strategi har uppnåtts. Parlamentet insisterar 

på att denna bedömning kopplas till en 

prognos för huruvida de finansiella resurser 

som är öronmärkta till stöd för denna 

strategi för de år som återstår i den aktuella 

fleråriga budgetramen kommer att räcka till 

och avsättas på rätt sätt för att den ska 

kunna genomföras med gott resultat. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Ändringsförslag  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

för GUE/NGL-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 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet betonar att 

betydande, men ändå otillräckliga, 

budgetmedel har använts för att hantera de 

ursprungliga orsakerna till flykting- och 

migrationskrisen genom ett förstärkande av 

särskilda EU-program under rubrik 4. 

Parlamentet påminner om de åtgärder som 

vidtagits, såsom omfördelningarna av 

medel till migrations- och 

flyktingrelaterade åtgärder med 170 

miljoner euro under 2015, beviljandet 2016 

av ytterligare 130 miljoner euro inom 

rubrik 4 för migrations- och 

flyktingrelaterade åtgärder samt 

omfördelningen av 430 miljoner euro inom 

instrumentet för stöd inför anslutningen, 

finansieringsinstrumentet för 

utvecklingssamarbete och det europeiska 

grannskapsinstrumentet. Parlamentet 

påminner även om att kommissionen, för 

att hantera migrations- och 

flyktingkrisens yttre dimension, har 

presenterat flera olika förslag som påverkar 

EU:s budget, som exempelvis inrättandet 

av EU:s förvaltningsfonder (Madad-fonden 

och förvaltningsfonden för nödåtgärder i 

Afrika, med en uppskattad budgetpåverkan 

på 570 miljoner euro respektive 405 

miljoner euro) samt faciliteten för 

flyktingar i Turkiet där 1 miljard euro ska 

12. Europaparlamentet betonar att 

betydande, men ändå otillräckliga, 

budgetmedel har använts för att bemöta 

flykting- och migrationskrisen genom ett 

förstärkande av särskilda EU-program 

under rubrik 4. Parlamentet påminner om 

de åtgärder som vidtagits, såsom 

omfördelningarna av medel till migrations- 

och flyktingrelaterade åtgärder med 170 

miljoner euro under 2015, beviljandet 2016 

av ytterligare 130 miljoner euro inom 

rubrik 4 för migrations- och 

flyktingrelaterade åtgärder samt 

omfördelningen av 430 miljoner euro inom 

instrumentet för stöd inför anslutningen, 

finansieringsinstrumentet för 

utvecklingssamarbete och det europeiska 

grannskapsinstrumentet. Parlamentet 

konstaterar även att kommissionen har 

presenterat flera olika förslag som påverkar 

EU:s budget, som exempelvis inrättandet 

av EU:s förvaltningsfonder (Madad-fonden 

och förvaltningsfonden för nödåtgärder i 

Afrika, med en uppskattad budgetpåverkan 

på 570 miljoner euro respektive 405 

miljoner euro) samt faciliteten för 

flyktingar i Turkiet där 1 miljard euro ska 

avsättas från EU:s budget, eventuell 

ytterligare finansiering ej medräknad. 

Parlamentet betonar att ytterligare 
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avsättas från EU:s budget, eventuell 

ytterligare finansiering ej medräknad. 

Parlamentet betonar att ytterligare 

belastning på unionsbudgeten kommer att 

uppstå på grund av andra planerade 

åtgärder som meddelats av kommissionen, 

som ”London pledge”, eller på grund av 

händelser som toppmötet mellan EU och 

Turkiet den 18 mars 2016. Parlamentet 

betonar att ytterligare kommande 

budgetmedel bör göra det möjligt att också 

integrera de mest sårbara migranterna, 

särskilt kvinnor, barn och hbti-personer. 

Parlamentet oroas dock av att EU på grund 

av problemens omfattning kommer att 

behöva vidta ytterligare åtgärder. 

belastning på unionsbudgeten kommer att 

uppstå på grund av andra planerade 

åtgärder som meddelats av kommissionen, 

som ”London pledge”, eller på grund av 

händelser som toppmötet mellan EU och 

Turkiet den 18 mars 2016. Parlamentet 

betonar att ytterligare kommande 

budgetmedel bör göra det möjligt att också 

integrera de mest sårbara migranterna, 

särskilt kvinnor, barn och hbti-personer. 

Parlamentet oroas dock av att EU på grund 

av problemens omfattning kommer att 

behöva vidta ytterligare åtgärder. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Ändringsförslag  26 

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

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

för GUE/NGL-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 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet drar slutsatsen att 

omfattningen av migrant- och 

flyktingkrisen och de finansiella 

konsekvenserna av de åtgärder som 

initierats av kommissionen för att hantera 

denna fråga inte kunde ha förutsetts vid 

antagandet av den fleråriga budgetramen 

2014–2020. Parlamentet betonar att EU på 

grund av bristande resurser har fått skapa 

tillfälliga ”satellitinstrument” som 

samfinansieras av medlemsstaterna, EU:s 

budget och Europeiska utvecklingsfonden, 

nämligen EU:s förvaltningsfonder (Madad-

fonden och EU:s förvaltningsfond för 

Afrika) och faciliteten för flyktingar i 

Turkiet. Parlamentet påminner om att 

avsaknaden av en övergripande 

budgetstrategi för att hantera migrant- och 

flyktingkrisen gjorde att parlamentet 

förbigicks när beslut fattades om EU:s 

budgetmedel. Parlamentet understryker att 

mångfaldigandet av sådana instrument 

skapar problem med ansvarsutkrävande 

och demokratisk kontroll i EU, vilket 

måste åtgärdas. Parlamentet beklagar 

dessutom att medlemsstaterna inte på långa 

vägar har bidragit i förväntad utsträckning 

till förvaltningsfonderna, vilket hindrar att 

fonderna kan fungera på ett framgångsrikt 

13. Europaparlamentet drar slutsatsen att 

omfattningen av migrant- och 

flyktingkrisen och de finansiella 

konsekvenserna av de åtgärder som 

initierats av kommissionen för att hantera 

denna fråga inte kunde ha förutsetts vid 

antagandet av den fleråriga budgetramen 

2014–2020. Parlamentet betonar att EU på 

grund av bristande resurser har fått skapa 

tillfälliga ”satellitinstrument” som 

samfinansieras av medlemsstaterna, EU:s 

budget och Europeiska utvecklingsfonden, 

nämligen EU:s förvaltningsfonder (Madad-

fonden och EU:s förvaltningsfond för 

Afrika) och faciliteten för flyktingar i 

Turkiet. Parlamentet påminner om att 

avsaknaden av en övergripande 

budgetstrategi för att hantera migrant- och 

flyktingkrisen gjorde att parlamentet 

förbigicks när beslut fattades om EU:s 

budgetmedel. Parlamentet understryker att 

mångfaldigandet av sådana instrument 

skapar problem med ansvarsutkrävande 

och demokratisk kontroll i EU, vilket 

måste åtgärdas. Parlamentet beklagar 

dessutom att medlemsstaterna inte på långa 

vägar har bidragit i förväntad utsträckning 

till förvaltningsfonderna, vilket hindrar att 

fonderna kan fungera på ett framgångsrikt 
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sätt. Parlamentet uppmanar än en gång 

medlemsstaterna att omedelbart uppfylla 

sina utfästelser och ta sitt ansvar. 

sätt. Parlamentet uppmanar än en gång 

medlemsstaterna att omedelbart uppfylla 

sina utfästelser och ta sitt ansvar. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

och rådet att skapa en invandringsklausul 

enligt vilket utgifter som medlemsstaterna 

har för att hantera migrationsflöden och 

för att välkomna och integrera migranter 

och flyktingar skulle kunna undantas 

från beräkningen av alltför stora 

underskott. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet påminner om att 

investeringsnivåerna i EU har varit låga 

och otillräckliga sedan den globala 

ekonomiska och finansiella krisen bröt ut. 

Parlamentet noterar särskilt att den totala 

investeringen under 2014 var 15 % lägre än 

2007, vilket motsvarar en 

investeringsminskning på 430 miljarder 

euro. Parlamentet anser att den låga 

investeringsnivån bromsar den ekonomiska 

återhämtningen och har en direkt inverkan 

på tillväxt, arbetstillfällen och 

konkurrenskraft. 

14. Europaparlamentet påminner om att 

investeringsnivåerna i EU har varit låga, 

ojämna och otillräckliga sedan den globala 

ekonomiska och finansiella krisen bröt ut. 

Parlamentet noterar särskilt att den totala 

investeringen under 2014 var 15 % lägre än 

2007, vilket motsvarar en 

investeringsminskning på 430 miljarder 

euro samt att de minskade investeringarna 

i länder i ekonomisk kris översteg 25 %. 

Parlamentet anser att den låga och ojämna 

investeringsnivån bromsar den ekonomiska 

återhämtningen och har en direkt inverkan 

på tillväxt, arbetstillfällen och 

konkurrenskraft. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet påminner om att 

investeringsnivåerna i EU har varit låga 

och otillräckliga sedan den globala 

ekonomiska och finansiella krisen bröt ut. 

Parlamentet noterar särskilt att den totala 

investeringen under 2014 var 15 % lägre än 

2007, vilket motsvarar en 

investeringsminskning på 430 miljarder 

euro. Parlamentet anser att den låga 

investeringsnivån bromsar den ekonomiska 

återhämtningen och har en direkt inverkan 

på tillväxt, arbetstillfällen och 

konkurrenskraft. 

14. Europaparlamentet påminner om att de 

offentliga investeringsnivåerna i EU har 

varit låga och otillräckliga sedan den 

globala ekonomiska och finansiella krisen 

bröt ut. Parlamentet noterar även att den 

totala investeringen under 2014 var 15 % 

lägre än 2007, vilket motsvarar en 

investeringsminskning på 430 miljarder 

euro. Parlamentet anser att den låga 

offentliga och privata investeringsnivån, 

tillsammans med åtstramningsåtgärderna, 
bromsar den ekonomiska återhämtningen 

och har en direkt inverkan på tillväxt, 

arbetstillfällen, orättvisor, välfärd och 

konkurrenskraft. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Ändringsförslag  29 

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

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

för GUE/NGL-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 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet erinrar om att 

det största hotet mot EU:s ekonomi är 

privatbanksystemets låga soliditetsgrad 

och den stora risken för en dominoeffekt 

om vissa banker som är ”too big to fail” 

(för stora för att gå omkull) till slut skulle 

gå omkull. Parlamentet beklagar djupt att 

debatterna om förändringarna avseende 

euroområdets budgetkapacitet används 

för att upprätthålla en budgetförordning 

och en penningpolitik som skyddar 

förfarandet med inkomster från utlandet 

och sätter investeringar och sysselsättning 

på spel. Parlamentet framhåller att denna 

politik uppenbart är flexibel för oligopoler 

inom finanssystemet, men kan inte 

uppfylla den sociala och produktiva 

kreditfunktionen. Parlamentet anser att 

integreringen i fördragen av Europeiska 

stabilitetsmekanismen, den framtida 

europeiska valutafonden, som ett enormt 

finansiellt instrument, skulle kunna vara 

ett finansieringsverktyg som rättfärdigar 

flera konsekvenser på samma gång: 

socialisering av privat skuld till offentlig 

skuld, ökade offentliga utgifter för att 

återupprätta banksystemets 

betalningsskyldigheter, och 

nedskärningarna inom området 
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skatteuppbörd, skattesystemets 

progressivitet och deras tillhörande 

offentliga och sociala politik samt 

arbetsmarknadspolitik. 

Or. en 
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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 att unionens garanti till Efsi består 

av en garantifond på 8 miljarder euro som 

ingår i EU:s budget. 

Or. en 

 

 


