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4.7.2016 A8-0224/31 

Ændringsforslag  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 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; 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; 

understreger imidlertid, at Kommissionen 

ved hjælp af progressive 

investeringsprogrammer bør prioritere 

lande, der modtager økonomisk bistand, 

og specielt bør udvælge regioner, der 

befinder sig i økonomisk krise og 

recession med høje arbejdsløsheds- og 

fattigdomsniveauer, for at fremme vækst 

og beskæftigelse, støtte 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder og sikre en 

solid økonomisk udvikling og social 

samhørighed; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Ændringsforslag  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  19a. understreger, at Unionens 

investeringsprogrammer ikke i væsentlig 

grad har bidraget til at sikre adgang til 

finansiering for de fleste SMV'er i EU og 

navnlig for dem, der opererer i lande, som 

oplever alvorlige og vedvarende 

økonomiske kriser; opfordrer til, at man 

yderligere overvejer mulighederne for at 

sikre, at de forskellige presserende behov 

hos SMV'er og i særdeleshed hos SMV'er, 

der er i risiko for at blive lukket ned, 

imødekommes på en mere hensigtsmæssig 

måde; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Ændringsforslag  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

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 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. understreger, at 

ungdomsarbejdsløsheden fortsat er 

dramatisk høj og udgør et af de mest 

presserende og alvorlige problemer, som 

EU står over for på nuværende tidspunkt; 

fremhæver, at 4,4 millioner unge under 25 

år var arbejdsløse i Unionen i februar 2016, 

og at dette svarer til en andel på over 40 % 

i flere medlemsstater og mere end 60 % i 

nogle af EU's regioner; understreger, at 

beskæftigelsesfrekvensen i EU på 

nuværende tidspunkt er et godt stykke 

under Europa 2020-målet; fremhæver 

følgelig, at alt for mange unge mennesker 

er i risiko for social udstødelse, og at der 

derfor bør træffes mere konkrete 

foranstaltninger for at integrere "NEETs" 

(unge, som ikke er under uddannelse, i 

beskæftigelse eller under 

erhvervsuddannelse); påpeger, at mængden 

af højt- og veluddannede menneskelige 

ressourcer har en kraftig indvirkning på 

Europas konkurrenceevne, innovative 

kapacitet og produktivitet, og understreger 

i denne forbindelse, at det er nødvendigt at 

investere i almen uddannelse, 

erhvervsuddannelse, ungdom og kultur; 

anerkender desuden betydningen af EU's 

20. understreger, at 

ungdomsarbejdsløsheden fortsat er 

dramatisk høj og udgør et af de mest 

presserende og alvorlige problemer, som 

EU står over for på nuværende tidspunkt; 

fremhæver, at 4,4 millioner unge under 25 

år var arbejdsløse i Unionen i februar 2016, 

og at dette svarer til en andel på over 40 % 

i flere medlemsstater og mere end 60 % i 

nogle af EU's regioner, hvor indsatsen bør 

optrappes ved hjælp af forbedrede 

projekter; understreger, at 

beskæftigelsesfrekvensen i EU på 

nuværende tidspunkt er et godt stykke 

under Europa 2020-målet; fremhæver 

følgelig, at alt for mange unge mennesker 

er i risiko for social udstødelse, og at der 

derfor bør træffes mere konkrete 

foranstaltninger for at integrere "NEETs" 

(unge, som ikke er under uddannelse, i 

beskæftigelse eller under 

erhvervsuddannelse); påpeger, at mængden 

af højt- og veluddannede menneskelige 

ressourcer har en kraftig indvirkning på 

Europas konkurrenceevne, innovative 

kapacitet og produktivitet, og understreger 

i denne forbindelse, at det er nødvendigt at 

investere i almen uddannelse, 
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ungdomsstrategi 2010-2018; erhvervsuddannelse, ungdom og kultur; 

anerkender desuden betydningen af EU's 

ungdomsstrategi 2010-2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Ændringsforslag  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. minder om beretningen fra 

Revisionsretten, hvori det anførtes, at de 

relevante indsatshold for 

ungdomsbeskæftigelsen blev forvaltet 

dårligt, og at der på grund af et begrænset 

antal forslag måtte omfordeles over 1,3 

mia. EUR; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at yde teknisk bistand 

med henblik på en mere effektiv 

anvendelse af programmerne med 

indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen 

og til at kanalisere flere midler til de 

lande og områder, som er hårdest ramt af 

ulighed og ungdomsarbejdsløshed; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Ændringsforslag  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. minder om de nylige terrorangreb i 

Frankrig og Belgien og de forhøjede 

trusselsniveauer i andre medlemsstater, 

som kræver mere koordinerede og øgede 

foranstaltninger og midler på EU-plan; 

understreger, at Unionen har Fonden for 

Intern Sikkerhed som et passende 

instrument og har flere agenturer, der 

opererer inden for dette område, som er 

under stigende pres; mener, at der er 

behov for flere EU-foranstaltninger og 

dermed flere midler på dette område for at 

tilvejebringe et passende modsvar til denne 

trussel; understreger, at øget samarbejde 

på dette område kræver en styrkelse af 

medarbejderstaben i de relevante 

agenturer, hvilket kan forøge presset på 

EU-budgettet yderligere, og minder om 

den begrænsede forøgelse af 

medarbejderantallet i det europæiske 

center for bekæmpelse af terrorisme i 

Europol, som blev finansieret ved hjælp af 

en omfordeling fra Fonden for Intern 

Sikkerhed; 

23. minder om de nylige terrorangreb i 

Frankrig og Belgien og de forhøjede 

trusselsniveauer i andre medlemsstater, 

som kræver mere koordinerede og øgede 

foranstaltninger og midler på EU-plan; 

understreger, at Unionen har Fonden for 

Intern Sikkerhed som et passende 

instrument og har flere agenturer, der 

opererer inden for dette område; mener, at 

der er behov for flere EU-foranstaltninger 

og dermed -midler på dette område for at 

tilvejebringe et passende modsvar til denne 

trussel, idet der primært træffes 

foranstaltninger med henblik at standse 

enhver form for økonomiske eller 

handelsmæssige forbindelser med de 

økonomiske aktører, der handler med det 

såkaldte Da'esh, og idet der pålægges 

sanktioner over for de virksomheder og 

stater, som nyder godt af våbensalg eller 

køb af olie og gas til lave priser; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Ændringsforslag  36 

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

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24a. kræver, at det er nødvendigt at 

indføre instrumenter til regulering af 

udbuddet, eftersom dette er den eneste 

effektive måde, hvorpå priserne og 

landbrugernes indkomster kan 

stabiliseres; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Ændringsforslag  37 

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

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

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: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. understreger, at de stramme lofter for 

den fælles landbrugspolitik frem til 2020 

medfører meget lavere margener end i den 

foregående FFR, til trods for at sektoren 

står over for flere udfordringer; minder om, 

at denne politik er afgørende for mange 

landbrugeres indkomstsituation, navnlig i 

krisetider, og påpeger den høje årlige 

udnyttelsesgrad på næsten 100 %; minder 

om de forskellige kriser, som europæiske 

landbrugere har oplevet siden begyndelsen 

af den nuværende FFR, først og fremmest i 

mejerisektoren, svinekøds-, oksekøds- samt 

frugt- og grøntsektoren, og de langsigtede 

negative konsekvenser for de europæiske 

landbrugere af de tab, der er forårsaget af 

den russiske embargo på 

landbrugsprodukter; gør opmærksom på 

afskaffelsen af sukkerkvoterne i 2017 og 

dens mulige indvirkning på sukkersektoren 

under behørig hensyntagen til de særlige 

behov i regionerne i den yderste periferi; 

fremhæver de budgetmæssige 

konsekvenser af de hasteforanstaltninger, 

der er truffet som reaktion på disse kriser, 

som omfatter 500 mio. EUR på budgettet 

for 2016 og 300 mio. EUR på budgettet for 

2015, og som blev finansieret ved hjælp af 

25. understreger, at de stramme lofter for 

den fælles landbrugspolitik frem til 2020 

medfører meget lavere margener end i den 

foregående FFR, til trods for at sektoren 

står over for flere udfordringer; minder om, 

at denne politik er afgørende for mange 

landbrugeres indkomstsituation, navnlig i 

krisetider, og påpeger den høje årlige 

udnyttelsesgrad på næsten 100 %; minder 

om de forskellige kriser, som europæiske 

landbrugere har oplevet siden begyndelsen 

af den nuværende FFR, først og fremmest i 

mejerisektoren, svinekøds-, oksekøds- samt 

frugt- og grøntsektoren, og de langsigtede 

negative konsekvenser for de europæiske 

landbrugere af de tab, der er forårsaget af 

den russiske embargo på 

landbrugsprodukter; gør opmærksom på 

afskaffelsen af sukkerkvoterne i 2017 og 

dens mulige indvirkning på sukkersektoren 

under behørig hensyntagen til de særlige 

behov i regionerne i den yderste periferi; 

fremhæver de budgetmæssige 

konsekvenser af de hasteforanstaltninger, 

der er truffet som reaktion på disse kriser, 

som omfatter 500 mio. EUR på budgettet 

for 2016 og 300 mio. EUR på budgettet for 

2015, og som blev finansieret ved hjælp af 



 

AM\1100103DA.doc  PE585.330v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

margenerne under udgiftsområde 2; 

understreger, at enhver nedskæring på dette 

område vil bringe EU's territoriale 

samhørighed i fare, navnlig for så vidt 

angår landdistrikterne; er desuden imod 

ethvert skridt i retning af en 

renationalisering af landbrugspolitikken, 

som ville skabe markedforvridninger og 

urimelig konkurrence for landbrugerne; 

margenerne under udgiftsområde 2; 

understreger, at enhver nedskæring på dette 

område vil bringe EU's territoriale 

samhørighed i fare, navnlig for så vidt 

angår landdistrikterne; insisterer på, at de 

nuværende beløb under udgiftsområde 2 i 

den nuværende flerårige finansielle 

ramme skal forhøjes i lyset af den aktuelle 

krise; fremhæver behovet for at beskytte 

den enkelte medlemsstats ret til at sikre 

sig fødevaresuverænitet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Ændringsforslag  38 

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

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. fremhæver behovet for at vende den 

langsigtede tendens i de seneste årtier 

med faldende indkomster for 

landbrugere; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Ændringsforslag  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. er af den faste overbevisning, at EU-

borgerne forventer, at EU spiller en stærk 

og styrket rolle i beskyttelsen af miljøet og 

af deres livskvalitet; opfordrer 

medlemsstaterne og Kommissionen til at 

bane vejen for oprettelsen af en 

europæisk domstol for miljørettigheder og 

til at etablere en ny fond for en økologisk 

omstilling i Europa; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Ændringsforslag  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

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 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. minder om, at samhørighedspolitikken 

er Unionens primære investeringspolitik, 

som sigter mod at mindske forskellene 

mellem alle EU's regioner og dermed 

forbedre EU-borgernes livskvalitet; 

fremhæver dens vigtige rolle med hensyn 

til at levere resultater inden for Europa 

2020-strategien for intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst, navnlig gennem en klar 

øremærkning af midler til klimarelaterede 

foranstaltninger og til sociale mål, især 

bekæmpelse af den øgede fattigdom, 

herunder børns fattigdom, ulighed og 

social udstødelse, samt til at sætte skub i 

beskæftigelsen; opfordrer Kommissionen 

til at overvåge, at ovennævnte mål 

gennemføres fuldt ud; mener endvidere, at 

strukturfondene også kan yde et værdifuldt 

bidrag i forhold til de nye udfordringer, 

såsom konsekvenserne af flygtningekrisen, 

samtidig med at de forhåndstildelte 

nationale rammebeløb respekteres; 

27. minder om, at samhørighedspolitikken 

er Unionens primære omfordelingspolitik, 

som sigter mod at mindske forskellene 

mellem alle EU's regioner og dermed 

forbedre EU-borgernes livskvalitet; 

fremhæver dens vigtige rolle med hensyn 

til at levere resultater inden for Europa 

2020-strategien for intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst, navnlig gennem en klar 

øremærkning af midler til klimarelaterede 

foranstaltninger og til sociale mål, især 

bekæmpelse af den øgede fattigdom, 

herunder børns fattigdom, ulighed og 

social udstødelse, samt til at sætte skub i 

beskæftigelsen; opfordrer Kommissionen 

til at overvåge, at ovennævnte mål 

gennemføres fuldt ud; mener endvidere, at 

strukturfondene også kan yde et værdifuldt 

bidrag i forhold til de nye udfordringer, 

såsom konsekvenserne af flygtningekrisen, 

samtidig med at de forhåndstildelte 

nationale rammebeløb respekteres; 

Or. en 

 

 


