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10.3.2017 A8-0060/33 

Ændringsforslag  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. understreger, at den sociale og 

solidariske økonomi (SSØ) i dag omfatter 

over to millioner virksomheder, hvoraf 

180 000 er kooperativer; understreger, at 

SSØ-sektoren beskæftiger over 4,5 mio. 

mennesker i EU og tegner sig for over 

10 % af EU's BNI; opfordrer til yderligere 

støtte til og forenkling af adgangen til 

finansiering for SSØ, navnlig ved at 

udvide anvendelsesområdet for de 

eksisterende programmer og finansielle 

instrumenter på EU- og 

medlemsstatsniveau, samtidig med at der 

opfordres til nye konkrete 

foranstaltninger for at fremme og udvide 

kooperativer og den økonomiske model 

for sociale virksomheder, da denne model 

stadig er underrepræsenteret og 

underfinansieret i sammenligning med 

andre virksomhedsmodeller på trods af 

dens betydning hvad angår andel af BNI 

og beskæftigelsen i Unionen; gentager 

SSØ's rolle i styrkelsen af bæredygtig og 

intelligent vækst, skabelse af anstændige 

og bæredygtige arbejdspladser samt 

samhørighed og social integration; 

understreger, at SSØ bør støttes yderligere 

og gøres tilgængelig, idet det 

understreges, at sektoren forsat er en 
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vigtig leverandør af tjenesteydelser på 

social-, sundheds-, uddannelses-, miljø-, 

energiproduktions- og 

distributionsområdet; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Ændringsforslag  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger betydningen af og det 

store potentiale i Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer (EFSI) med 

hensyn til at mindske det investeringshul, 

som stadig findes i Europa, og anerkender 

de positive resultater, der indtil videre er 

opnået; glæder sig over Kommissionens 

forslag om at forlænge EFSI frem til 

2020, som bør sigte mod at forbedre 

EFSI's funktion, herunder anvendelsen 

af additionalitetsprincippet og princippet 

om geografisk balance, hvor der er behov 

for en yderligere indsats; understreger, at 

udvælgelsen af EFSI-finansierede 

projekter bør være baseret på kvalitet og 

efterspørgselsstyret; glæder sig over, at 

Kommissionen har til hensigt at styrke 

den rolle, som Det Europæiske Centrum 

for Investeringsrådgivning spiller med 

hensyn til at yde mere målrettet teknisk 

bistand på lokalt plan i hele EU og 

fremme den geografiske balance; 

opfordrer endvidere Kommissionen til 

regelmæssigt at vurdere merværdien af 

EFSI ved at foretage en 

konsekvensanalyse af fondens 

indvirkninger; 

udgår 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Ændringsforslag  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12a. understreger, at EU-budgettet bør 

anvendes til at prioritere reale 

konvergensprogrammer, der er baseret på 

sociale fremskridt og sikring og fremme 

af hvert lands potentiale, skabelse af 

beskæftigelse, bæredygtig anvendelse af 

naturressourcer og miljøbeskyttelse for at 

opnå reel økonomisk og social 

samhørighed og til at forkaste 

makroøkonomisk konditionalitet; afviser 

finanspagten, rammerne for økonomisk 

styring og europluspagten, som er baseret 

på vedtagelse af spareforanstaltninger og 

deres fortsættelse i det uendelige på både 

EU-plan og i medlemsstaterne, og som vil 

forværre den nuværende økonomiske og 

sociale krise, især i de lande, der befinder 

sig i en mere vanskelig økonomisk og 

social situation; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Ændringsforslag  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. opfordrer til, at der oprettes 

støtteprogrammer til de medlemsstater, 

der måtte ønske at forhandle om at træde 

ud af euroen, på grund af at deres 

deltagelse er blevet uholdbar og 

uudholdelig; mener, at disse programmer 

bør yde passende kompensation for den 

sociale og økonomiske skade, som skyldes 

deltagelsen i den fælles valuta; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Ændringsforslag  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13b. opfordrer til nødplaner for at støtte 

økonomierne i de lande, hvor trojkaen har 

grebet ind ved at tilvejebringe finansielle 

midler og indføre de nødvendige 

undtagelser fra det indre markeds 

funktionsmåde og fra de fælles politikker; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Ændringsforslag  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. påskønner den rolle, som spilles af 

instrumenter som f.eks. Fonden for Intern 

Sikkerhed (ISF) og Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden (AMIF) med hensyn til 

at håndtere virkningerne af migrations- 

og flygtningekrisen og de dermed 

forbundne humanitære udfordringer, og 

efterlyser tilstrækkelig midler på budgettet 

til disse fonde i de kommende år; gentager 

betydningen af princippet om byrdedeling 

mellem medlemsstaterne i forbindelse med 

finansieringen af den indsats, som er 

nødvendig for at tage passende hånd om 

flygtningene; påskønner også den rolle, 

som udfyldes af EU's agenturer på området 

retlige og indre anliggender, såsom 

Europol og Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning, Eurojust, Det 

Europæiske Asylstøttekontor, Agenturet 

for Grundlæggende Rettigheder og eu-

LISA, og opfordrer i denne forbindelse til, 

at de tildeles ekstra budgetmidler og 

personale til at udføre deres mandater; er 

overbevist om, at EU er nødt til at øge 

indsatsen for at styrke og forvalte 

grænserne, fremme samarbejdet mellem 

de retshåndhævende myndigheder og de 

nationale myndigheder og bekæmpe 

terrorisme, radikalisering og grov og 

14. understreger behovet for at vedtage en 

menneskerettighedsbaseret tilgang til 

migration; fordømmer den øgede fokus på 

tilbagesendelse, tilbageholdelse og 

eksternalisering af grænsekontrollen i 

EU's politikker, som truer 

menneskerettighederne; påskønner den 

rolle, som spilles af instrumenter som f.eks. 

Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) og Asyl-

, Migrations- og Integrationsfonden 

(AMIF) med hensyn til at yde støtte til 

medlemsstaterne for at opfylde behovene 

for migranter, asylansøgere og flygtninge, 

og efterlyser tilstrækkelig midler på 

budgettet til disse fonde i de kommende år; 

gentager betydningen af princippet om 

solidaritet mellem medlemsstaterne i 

forbindelse med finansieringen af den 

indsats, som er nødvendig for at tage 

passende hånd om flygtningene; påskønner 

også den rolle, som udfyldes af EU's 

agenturer på området retlige og indre 

anliggender, navnlig Det Europæiske 

Asylstøttekontor og Agenturet for 

Grundlæggende Rettigheder, og opfordrer i 

denne forbindelse til, at de tildeles ekstra 

budgetmidler og personale til at udføre 

deres mandater; 
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organiseret kriminalitet ved at forbedre 

integrationsforanstaltninger og -

praksisser, der sikrer interoperabiliteten 

mellem informationssystemer, og 

garanterer forsvarlige 

tilbagesendelsesoperationer for dem, der 

ikke har ret til international beskyttelse, 

samtidig med at de fuldt ud respekterer 

princippet om non-refoulement; 

Or. en 



 

AM\1119845DA.docx  PE598.533v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

10.3.2017 A8-0060/39 

Ændringsforslag  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. understreger, at Fonden for Intern 

Sikkerheds nuværende budget (ca. 700 

mio. EUR i forpligtelser) ikke er 

tilstrækkeligt til at tackle de 

sikkerhedsmæssige udfordringer, der 

hidrører fra international terrorisme; 

opfordrer derfor til, at de økonomiske 

midler forhøjes med henblik på at bringe 

sikkerhedsinfrastrukturen op til et mere 

passende og moderne niveau; 

15. afviser enhver brug af EU-budgettet til 

at finansiere et militaristisk, nyliberalt 

EU; er overbevist om, at der er behov for 

et alternativt program, som fremmer fred 

og nedrustning, bæredygtig udvikling og 

styrkelse af miljøvenlig intern 

efterspørgsel baseret på progressive 

lønninger, fuld beskæftigelse med 

dertilhørende rettigheder, social sikring, 

udryddelse af fattigdom og social 

udstødelse samt forbedret social og 

økonomisk samhørighed; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Ændringsforslag  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. støtter kraftigt initiativer inden for 

forsvarsforskning, der sigter på at fremme 

et bedre samarbejde mellem 

medlemsstaterne og opnå synergieffekter 

på forsvarsområdet; understreger dog, at 

denne aktivitet bør tilføres nye ressourcer, 

eftersom det er et nyt politisk initiativ, som 

har en betydelig indvirkning på EU's 

budget; opfordrer endvidere til, at alle 

muligheder for finansiering af et 

forsvarsforskningsprogram med et 

særskilt budget inden for den næste 

flerårige finansielle ramme undersøges; 

minder om, at det under overholdelse af 

bestemmelserne i traktaterne er 

nødvendigt at styrke samarbejde på 

forsvarsområdet for at imødegå de 

sikkerhedsmæssige udfordringer, som EU 

står over for, og som er opstået efter 

længere tids ustabilitet i EU's nabolande, 

og usikkerheden omkring visse EU-

partneres engagement i NATO's 

målsætninger; understreger endvidere 

behovet for at forbedre konkurrenceevnen 

og innovationen i den europæiske 

forsvarsindustri, hvilket kan bidrage til at 

fremme vækst og jobskabelse; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre passende 

budgetmidler med henblik på at tackle de 

udgår 
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eksterne udfordringer på en mere 

sammenhængende måde; noterer sig 

oprettelsen af Det Europæiske 

Forsvarsagentur og dets forsknings- og 

kapacitetsvindue; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Ændringsforslag  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. gentager sin overbevisning om, at 

Unionens budget ikke bør anvendes til at 

finansiere nye initiativer, som er til skade 

for eksisterende EU-programmer og -

politikker; gentager sit engagement, især 

til finansiering af de initiativer, som aktivt 

fremmer målsætningerne om fred, 

integration og samhørighed i Unionen; 

minder om, at under overholdelse af 

bestemmelser i traktaterne bør et styrket 

samarbejde inden for EU og 

medlemsstaterne på ingen måde 

underminere engagementet i fred, 

bæredygtig udvikling og neutralitet; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Ændringsforslag  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at stabile nabolande er en 

af betingelserne for opretholdelse af 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at der 

gives prioritet til investeringer i EU's 

naboskabsområde med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer, dette område står over for, 

nemlig de humanitære udfordringer, som 

er forbundet med migrations- og 

flygtningekrisen i det sydlige 

naboskabsområde, og den russiske 

aggression i det østlige naboskabsområde; 

gentager, at støtte til lande, der er ved at 

gennemføre associeringsaftaler med EU, er 

af afgørende betydning for at fremme 

politiske og økonomiske reformer, men 

understreger, at denne støtte kun bør finde 

sted, så længe disse lande opfylder 

kriterierne for støtteberettigelse, navnlig 

hvad angår retsstatsprincippet og 

håndhævelsen af demokratiske 

institutioner; 

21. understreger, at stabile nabolande er en 

af betingelserne for opretholdelse af 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at der 

gives prioritet til investeringer i EU's 

naboskabsområde med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer, som disse områder står over 

for, nemlig behovet for økonomisk 

genopretning samt forbedring og 

stabilisering af overgangen til demokrati i 

de sydlige nabolande, som også kræver 

finansiel og humanitær bistand til at 

håndtere det betydelige antal migranter og 

flygtninge, der kommer til disse lande i 

håbet om at nå til Den Europæiske 

Union; påpeger, at mange lande i det 

østlige partnerskab fortsat kæmper med 

uafsluttede omstillingsprocesser og 

potentielle konflikter, og at situationen i 

regionen fortsat er skrøbelig, hvilket giver 

anledning til at styrke støtten til 

omgående gennemførelse af 

Minskaftalen, som er af allerstørste 

betydning for EU's østlige nabolande; 

gentager, at de lande, der er ved at 

gennemføre associeringsaftaler med EU, 

vil være dømt til at mislykkes både 

økonomisk og socialt uden tilstrækkelig 

økonomisk støtte og teknisk støtte fra EU 

til at fremme politiske og økonomiske 
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reformer, men understreger, at denne støtte 

kun bør finde sted, så længe disse lande 

opfylder kriterierne for støtteberettigelse, 

navnlig hvad angår retsstatsprincippet og 

håndhævelsen af demokratiske 

institutioner; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Ændringsforslag  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. mener, at et brud med EU's 

nuværende politikker er nødvendigt for at 

løse problemerne med økonomisk 

bæredygtig vækst, arbejdsløshed, 

fattigdom, social udstødelse og 

(hovedsagelig indkomstmæssige) 

uligheder; understreger, at en ny strategi 

er nødvendig for at fastlægge en ny 

tilgang for Europa, en tilgang med fuld 

beskæftigelse, anstændige job, rimelige 

indkomster, social og økonomisk 

samhørighed og social beskyttelse for alle, 

og som sikrer den højeste levestandard; 

understreger, at denne tilgang bør tage 

hensyn til at opfylde udviklingsbehovene i 

alle medlemsstater, navnlig i de mindst 

udviklede lande, og fremme reel 

konvergens og således bidrage til at 

mindske de udviklingsmæssige forskelle 

mellem medlemsstaterne samt de 

økonomiske, sociale og regionale 

uligheder; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/44 

Ændringsforslag  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou 

g 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25b. understreger nødvendigheden af en 

sammenhængende europæisk 

investeringsstrategi i form af et EU-

investeringsprogram for bæredygtig 

udvikling og beskæftigelse, der 

finansieres af et beløb på mindst 2 % af 

Unionens årlige BNP over ti år; 

understreger, at dette program bør 

supplere medlemsstaternes tilsvarende 

indsats for offentlige investeringer; 

bemærker, at dette investeringsprogram 

delvist vil finansiere sig selv via højere 

BNP-vækst og skatteindtægter; anmoder 

Kommissionen og Rådet om at afsætte 

flere finansielle midler i budgetforslaget 

for 2018; 

Or. en 

 

 


