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10.3.2017 A8-0060/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att EU-

budgeten måste förses med de verktyg som 

behövs för att den ska kunna hantera flera 

kriser på samma gång, samtidigt som 

budgetdisciplinen upprätthålls, vilket 

därmed kräver en viss grad av flexibilitet. 

Parlamentet anser att samtidigt som tillväxt 

och sysselsättning fortfarande är de 

viktigaste prioriteringarna i EU:s budget, 

måste hållbara framsteg och en hållbar 

utveckling på dessa områden uppnås 

parallellt med hanteringen av EU-

medborgarnas oro över säkerhet och skydd. 

Parlamentet upprepar sin begäran om 

tematiska tyngdpunkter vid fastställandet 

av prioriteringarna för 2018 års EU-budget. 

2. Europaparlamentet anser att EU-

budgeten måste förses med de verktyg som 

behövs för att den ska kunna hantera flera 

kriser på samma gång, samtidigt som 

budgetdisciplinen upprätthålls, vilket 

därmed kräver en viss grad av flexibilitet. 

Parlamentet betonar att Europeiska 

unionens solidaritetsfond måste vara ett 

gediget och flexibelt instrument för ska 

användas för att visa solidaritet och ge 

ordentligt och snabbt stöd till människor 

som drabbats av större naturkatastrofer. 

Parlamentet beklagar att från 2014 har 

medel till ett belopp av högst 

500 miljoner EUR per år anslagits för 

Europeiska unionens solidaritetsfond, 

vilket kan visa sig vara för lite. 

Parlamentet vill se en automatisk 

överföring av det outnyttjade beloppet till 

efterföljande år. Parlamentet anser att 

samtidigt som tillväxt och sysselsättning 

fortfarande är de viktigaste prioriteringarna 

i EU:s budget, måste hållbara framsteg och 

en hållbar utveckling på dessa områden 

uppnås parallellt med hanteringen av EU-

medborgarnas oro över säkerhet och skydd. 

Parlamentet upprepar sin begäran om 

tematiska tyngdpunkter vid fastställandet 

av prioriteringarna för 2018 års EU-budget. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet stöder med eftertryck 

den fortsatta utvecklingen och 

förbättringen av samverkansförmågan 

mellan europeiska infrastrukturnät. 

Parlamentet anser att finansieringen av 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

är mycket viktig för att uppnå dessa mål, 

och uppmanar kommissionen att 

säkerställa en lämplig finansieringsnivå för 

2018. 

6. Europaparlamentet stöder en ordentlig 

utveckling och förbättring av 

samverkansförmågan mellan europeiska 

infrastrukturnät. Parlamentet anser att 

finansieringen av Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE) måste ha mål 

som ger ett verkligt mervärde för 

medlemsstaterna och inte bör utnyttjas för 

att finansiera kontroversiella projekt. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

säkerställa en fokuserad finansieringsnivå 

för 2018. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi  

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet understryker den 

viktiga roll och de möjligheter som 
Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) erbjuder när det gäller 

att minska det investeringsgap som 

fortfarande finns i Europa, och välkomnar 

de positiva resultat som uppnåtts hittills. 

Parlamentet välkomnar även 

kommissionens förslag om att förlänga 

Efsi fram till 2020, vilket bör syfta till att 

ytterligare förbättra Efsis funktion, bland 

annat när det gäller tillämpningen av 

additionalitetsprincipen och 

upprätthållandet av en geografisk balans, 

något som kräver ytterligare insatser. 

Parlamentet understryker att urvalet av 

projekt som finansieras genom Efsi bör 

grundas på kvalitet och styras av 

efterfrågan. Parlamentet välkomnar 

kommissionens avsikt att stärka rollen för 

Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning genom att 

tillhandahålla mer riktat lokalt tekniskt 

stöd i hela EU och även att förbättra den 

geografiska balansen. Parlamentet 

uppmanar också kommissionen att 

regelbundet analysera Efsis mervärde 

genom konsekvensbedömningar av 

fondens effekter. 

7. Europaparlamentet understryker att 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) har visat sig vara 

ineffektiv när det gäller att minska 

investeringsgapet i Europa, och betonar 

att de resultat som hittills uppnåtts är 

obetydliga och inte innebär någon 

additionalitet eller något mervärde 

jämfört med de befintliga EIB-

programmen. Parlamentet beklagar 

kommissionens förslag om att förlänga 
Efsi fram till 2020. Parlamentet uppmanar 

också kommissionen att senast i slutet av 

2018 med hjälp av en 

konsekvensbedömning av fondens effekter 

utarbeta en uttömmande analys av Efsi 

och dess mervärde i syfte att utvärdera om 

fonden ska finnas kvar under nästa 

budgetperiod. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  11a. Europaparlamentet anser att 

åtstramningspolitiken undergräver 

medlemsstaternas förmåga att reagera på 

kriser på ett korrekt sätt och att den måste 

upphöra. Parlamentet påminner om 

vikten av att främja riskförebyggande och 

förmågan att motstå katastrofer genom en 

snabb och adekvat reaktion på alla 

naturkatastrofer som påverkar EU-

medborgare. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang vikten av att överväga att 

undanta en hållbar återuppbyggnad och 

investeringar i jordbävningssäkring, 

inbegripet de som medfinansieras genom 

ESI-fonderna och som omfattas av 

tematiskt mål 5 om ”att främja 

anpassning, riskförebyggande och 

riskhantering i samband med 

klimatförändringar”, från beräkningen av 

nationella underskott inom ramen för 

stabilitets- och tillväxtpakten. 

Or. en 

 

 


