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10.3.2017 A8-0060/7 

Ändringsförslag  7 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

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 

den potentiella roll som Europeiska fonden 

för strategiska investeringar (Efsi) spelar 

när det gäller att minska investeringsgapet 

i Europa, och noterar de blandade resultat 

som hittills uppnåtts. Parlamentet noterar 

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, 

samt större investeringar i social 

infrastruktur och energieffektivitet, 

samtidigt som varje investering som 

strider mot meningen med eller 

ordalydelsen i Parisklimatavtalet utesluts. 

Parlamentet understryker att urvalet av 

projekt som finansieras genom Efsi bör 

grundas på kvalitet och hållbarhet och bör 

styras av efterfrågan, varvid resultattavlan 

bör utnyttjas till fullo. 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 
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fondens effekter. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Ändringsförslag  8 

Monika Vana 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet stöder med 

eftertryck initiativ på området för 

försvarsrelaterad forskning som syftar till 

att främja ett bättre samarbete mellan 

medlemsstaterna och att uppnå 

synergieffekter inom försvarsområdet. 

Parlamentet betonar dock att denna 

verksamhet bör förses med nya resurser 

eftersom det är ett nytt politiskt initiativ 

med en väsentlig inverkan på EU:s 

budget. Parlamentet vill också att man 

undersöker alla möjligheter att finansiera 

ett försvarsforskningsprogram med en 

särskild budget inom ramen för nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet 

påminner om att samtidigt som 

bestämmelserna i fördragen måste iakttas 

är ett förstärkt samarbete på 

försvarsområdet ett nödvändigt alternativ 

för att möta de säkerhetsutmaningar som 

EU står inför, och som uppkommer 

genom en långvarig instabilitet i unionens 

grannskap och osäkerhet beträffande de 

åtaganden som vissa av EU:s partner har 

gjort i förhållande till Natos mål. Vidare 

understryker parlamentet behovet av att 

förbättra konkurrenskraften och 

innovation inom den europeiska 

försvarsindustrin, vilket kan bidra till att 

stimulera tillväxten och skapa 

arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar 

utgår 
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medlemsstaterna att säkerställa 

tillräckliga budgetanslag för att hantera 

externa utmaningar på ett mer kongruent 

sätt. Parlamentet noterar inrättandet av 

en europeisk försvarsfond med en 

forskningsdel och en kapacitetsdel. 

Or. en 



 

AM\1119799SV.docx  PE598.533v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.3.2017 A8-0060/9 

Ändringsförslag  9 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet upprepar sin 

övertygelse att för att åtgärda de 

bakomliggande orsakerna till den 

nuvarande migrations- och flyktingkrisen 

och de humanitära utmaningarna i samband 

med denna kris måste EU intensifiera sin 

roll genom investeringar i de länder där 

migrationsflödena har sitt ursprung. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende 

kommissionen att utforma en färdplan för 

att ta itu med migrationskrisen på ett 

effektivt sätt. Parlamentet betonar att en 

mer strategisk anpassning av alla 

utvecklingspolitikens instrument krävs för 

att säkerställa en stabil ekonomisk och 

social utveckling som inte undergräver den 

befintliga externa politiken. Parlamentet 

noterar att investeringar i infrastruktur, 

bostäder, utbildning, hälso- och sjukvård 

och stöd till små och medelstora företag, 

med särskilt fokus på skapandet av 

arbetstillfällen, socialt skydd och 

inkludering är en del av lösningen för att 

hantera de bakomliggande orsakerna till 

migration. Parlamentet välkomnar därför, 

som en del av lösningen på dessa 

utmaningar, den externa 

investeringsplanen som en enhetlig och 

samordnad ram för att främja 

investeringar i Afrika och 

grannskapsländerna, med beaktande av 

19. Europaparlamentet upprepar sin 

övertygelse att för att åtgärda de 

bakomliggande orsakerna till den 

nuvarande migrations- och flyktingkrisen 

och de humanitära utmaningarna i samband 

med denna kris måste EU intensifiera sin 

roll genom investeringar i de länder där 

migrationsflödena har sitt ursprung. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende 

kommissionen att utforma en färdplan för 

att ta itu med migrationskrisen på ett 

effektivt sätt. Parlamentet betonar att en 

mer strategisk anpassning av alla 

utvecklingspolitikens instrument krävs för 

att säkerställa en stabil ekonomisk och 

social utveckling som inte undergräver den 

befintliga externa politiken. Parlamentet 

noterar att investeringar i infrastruktur, 

bostäder, utbildning, hälso- och sjukvård 

och stöd till små och medelstora företag, 

med särskilt fokus på skapandet av 

arbetstillfällen, socialt skydd och 

inkludering är en del av lösningen för att 

hantera de bakomliggande orsakerna till 

migration. Parlamentet noterar förslagen 

om en extern investeringsplan. 

Parlamentet påpekar att den externa 

investeringsplanen fullt ut måste anpassas 

till och bidra till uppnåendet av målen för 

hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 

sig att den externa investeringsplanen 
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att den fullt ut måste anpassas till och bidra 

till uppnåendet av målen för hållbar 

utveckling. Parlamentet förväntar sig att 

den externa investeringsplanen kommer att 

främja hållbar utveckling utan att äventyra 

de mänskliga rättigheterna, begränsningen 

av klimatförändringarna eller god 

förvaltning, och att en öppen förvaltning av 

Europeiska fonden för hållbar utveckling 

och dess projekt kommer att säkerställas. 

kommer att främja hållbar utveckling utan 

att äventyra de mänskliga rättigheterna, 

begränsningen av klimatförändringarna 

eller god förvaltning, och att en öppen 

förvaltning av Europeiska fonden för 

hållbar utveckling och dess projekt 

kommer att säkerställas. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Ändringsförslag  10 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet betonar att 

enligt förordningen om den fleråriga 

budgetramen ska kommissionen senast i 

slutet av 2017 lägga fram sina förslag till 

den fleråriga budgetramen efter 2020, som 

bör ta hänsyn till Förenade kungarikets 

beslut om att lämna EU, vilket kommer 

påverka den fleråriga budgetramen efter 

2020. Parlamentet betonar att detta beslut 

gör det omöjligt att fortskrida med 

verksamheten som vanligt. Parlamentet 

fäster största vikt vid den process som 

leder fram till inrättandet av den nya 

budgetramen och en reformerad och 

effektivare EU-budget, och förväntar sig 

att denna kommer att stå i proportion till de 

utmaningar som unionen står inför och till 

de åtaganden som den redan har gjort. 

Parlamentet efterlyser ett snabbt och 

positivt slutförande av den pågående 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen, som kan säkerställa både de 

nödvändiga anpassningarna av den 

nuvarande budgetramen och den grad av 

ytterligare flexibilitet för EU-budgeten 

som är oundgänglig för att uppnå 

unionens mål. 

26. Europaparlamentet betonar att 

enligt förordningen om den fleråriga 

budgetramen ska kommissionen senast i 

slutet av 2017 lägga fram sina förslag till 

den fleråriga budgetramen efter 2020, som 

bör ta hänsyn till Förenade kungarikets 

beslut om att lämna EU, vilket kommer 

påverka den fleråriga budgetramen efter 

2020. Parlamentet betonar att detta beslut 

gör det omöjligt att fortskrida med 

verksamheten som vanligt. Parlamentet 

fäster största vikt vid den process som 

leder fram till inrättandet av den nya 

budgetramen och en reformerad och 

effektivare EU-budget, och förväntar sig 

att denna kommer att stå i proportion till de 

utmaningar som unionen står inför och till 

de åtaganden som den redan har gjort. 

Parlamentet beklagar djupt den totala 

avsaknaden av ambitioner i samband med 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen och avvisar det föreslagna 

uttalandet om förstärkningar för den 

återstående perioden av den fleråriga 

budgetramen. 

Or. en 
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