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10.3.2017 A8-0060/33 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet framhåller att den 

sociala och solidariska ekonomin i dag 

representerar över två miljoner företag, av 

vilka 180 000 är kooperativa företag. 

Parlamentet understryker att sektorn för 

den sociala och solidariska ekonomin 

sysselsätter över 4,5 miljoner människor i 

EU och står för över 10 % av EU:s BNI. 

Parlamentet uppmanar till ytterligare stöd 

och förenkling av tillgången till 

finansiering för den sociala och 

solidariska ekonomin, i synnerhet genom 

att bredda omfattningen av befintliga 

program och finansieringsinstrument på 

EU-nivå och medlemsstatsnivå, samtidigt 

som konkreta nya åtgärder efterlyses för 

att ytterligare främja och utöka 

kooperativa företag och den ekonomiska 

modellen för sociala företag, eftersom 

denna modell fortfarande är 

underrepresenterad och underfinansierad 

jämfört med andra företagsmodeller, trots 

dess betydelse när det gäller dess andel av 

BNI och sysselsättningen i unionen. 

Parlamentet upprepar den sociala och 

solidariska ekonomins roll för att stärka 

en hållbar och smart tillväxt, för att skapa 

anständiga och hållbara arbetstillfällen 

samt för sammanhållning och social 
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integration. Parlamentet betonar att den 

sociala och solidariska ekonomin bör 

stödjas ytterligare och göras tillgänglig, 

samtidigt som parlamentet understryker 

att sektorn fortsätter att vara en viktig 

leverantör av sociala tjänster, hälso- och 

sjukvård, utbildning, miljötjänster samt 

tjänster inom produktion och distribution 

av energi. 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 

utgår 
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fondens effekter. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet betonar att EU-

budgeten bör utnyttjas för att prioritera 

verkliga konvergensprogram, som är 

baserade på sociala framsteg, bevarandet 

och främjandet av varje lands 

möjligheter, skapandet av arbetstillfällen, 

en hållbar användning av naturresurser 

samt miljöskydd, i syfte att skapa verklig 

ekonomisk tillväxt och social 

sammanhållning samtidigt som den 

makroekonomiska villkorligheten 

förkastas. Parlamentet avvisar fördraget 

om finanspolitisk stabilitet, ramen för 

ekonomisk styrning och europluspakten, 

som grundar sig på antagandet och en 

fortsatt tillämpning av 

åtstramningsåtgärder på både EU- och 

medlemsstatsnivå, något som kommer att 

förvärra den nuvarande ekonomiska och 

sociala krisen, i synnerhet i de länder som 

befinner sig i en svårare ekonomisk och 

social situation. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  13a. Europaparlamentet kräver att det 

inrättas stödprogram för de medlemsstater 

som vill förhandla om ett utträde ur euron 

på grund av att deltagandet har blivit 

ohållbart och omöjligt att fortsätta. 

Parlamentet anser att sådana program 

bör erbjuda tillräcklig kompensation för 

den sociala och ekonomiska skada som 

medlemskapet i den gemensamma valutan 

orsakat. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 13b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  13b. Europaparlamentet efterlyser 

åtgärdsplaner till stöd för ekonomierna i 

de länder där trojkan har ingripit, vilka 

ska tillhandahålla finansiella resurser 

och ge nödvändiga undantag för en 

välfungerande inre marknad och 

gemensam politik. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet välkomnar den roll 

som instrument, såsom fonden för inre 

säkerhet (ISF) och asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (Amif), spelar för att 

hantera konsekvenserna av migrations- 

och flyktingkrisen och de humanitära 

utmaningarna i samband med denna kris, 

och efterlyser tillräckliga budgetanslag 

under de kommande åren för dessa fonder. 

Parlamentet upprepar betydelsen av 

principen om ansvarsfördelning mellan 

medlemsstater när det gäller finansieringen 

av de åtgärder som behövs för att ta hand 

om flyktingarna på ett tillfredsställande 

sätt. Parlamentet välkomnar också den roll 

som EU:s byråer inom området rättsliga 

och inrikes frågor spelar, t.ex. Europol, 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån, Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor, Eurojust, 

Europeiska byrån för grundläggande 

rättigheter och eu-LISA, och kräver i detta 

sammanhang att de förses med utökade 

budget- och personalresurser för att utföra 

sina uppdrag. Parlamentet är övertygat om 

att EU måste investera mer i stärkandet 

och förvaltningen av sina gränser, 

förbättra samarbetet mellan 

brottsbekämpande organ och nationella 

14. Europaparlamentet betonar behovet 

av att anta ett människorättsbaserat 

synsätt på migration. Parlamentet 

beklagar att fokus i allt större 

utsträckning läggs på återvändande, 

förvar och externalisering av 

gränskontrollerna i EU:s politik, vilket 

äventyrar de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet välkomnar den roll som 

instrument såsom asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (Amif) spelar för att ge 

stöd till medlemsstaterna så att de kan 

tillmötesgå behoven hos migranter, 

asylsökande och flyktingar, och efterlyser 

adekvat budgetering under de kommande 

åren för dessa fonder. Parlamentet 

upprepar betydelsen av 

solidaritetsprincipen bland 

medlemsstaterna när det gäller 

finansieringen av de åtgärder som behövs 

för att ta hand om flyktingarna på ett 

tillfredsställande sätt. Parlamentet 

välkomnar också den roll som EU:s byråer 

inom området rättsliga och inrikes frågor 

spelar, särskilt Europeiska stödkontoret för 

asylfrågor och Europeiska byrån för 

grundläggande rättigheter, och kräver i 

detta sammanhang att de förses med 

utökade budget- och personalresurser för 
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myndigheter, bekämpa terrorism, 

radikalisering och allvarlig och 

organiserad brottslighet genom att 

förbättra åtgärder och praxis för 

integration, säkerställa 

informationssystemens interoperabilitet 

och garantera sunda 

återsändandeinsatser för de som inte är 

berättigade till internationellt skydd, 

samtidigt som principen om non-

refoulement respekteras till fullo. 

att utföra sina uppdrag. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet understryker att 

den nuvarande budgeten för fonden för 

inre säkerhet (ISF) (ungefär 700 miljoner 

EUR i åtaganden) inte är tillräcklig för att 

ta itu med de säkerhetsutmaningar som 

följer av internationell terrorism. 

Parlamentet efterlyser därför en 

förstärkning av de finansiella resurserna 

för att höja säkerhetsinfrastrukturen till 

en mer adekvat och modern nivå. 

15. Europaparlamentet avvisar all 

användning av EU-budgeten för att 

finansiera ett militaristiskt och nyliberalt 

EU. Parlamentet anser att det behövs ett 

alternativt program som främjar fred och 

nedrustning, en hållbar utveckling och en 

stärkt miljövänlig inhemsk efterfrågan 

baserad på progressiva löner, full 

sysselsättning med tillhörande rättigheter, 

socialt skydd, utrotning av fattigdom och 

social utestängning samt förbättrad social 

och ekonomisk sammanhållning. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 

utgår 
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stimulera tillväxten och skapa 

arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar 

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 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet upprepar sin 

övertygelse om att unionens budget inte 

bör finansiera initiativ som skulle kunna 

påverka befintlig unionspolitik och 

befintliga unionsprogram negativt. 

Parlamentet upprepar särskilt sitt 

åtagande när det gäller 

finansieringsinitiativ som aktivt kan 

främja mål för fred, integration och 

sammanhållning i unionen. Parlamentet 

påminner om att, samtidigt som 

bestämmelser i fördragen respekteras, bör 

ett stärkt samarbete i EU och 

medlemsstaterna på inget sätt undergräva 

åtagandet om fred, hållbar utveckling och 

neutralitet. 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Ändringsförslag  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

för GUE/NGL-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 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet understryker att ett 

av villkoren för att bevara stabiliteten och 

välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att stödja 

insatser för att ta itu med de främsta 

problemen som detta område står inför, 

nämligen migrations- och flyktingkrisen 

och de humanitära utmaningarna i 

samband med denna kris i det södra 

grannskapet, och Rysslands aggression i 

det östra grannskapet. Parlamentet 

upprepar att stöd till länder som håller på 

att genomföra associeringsavtal med EU är 

väsentligt för att underlätta politiska och 

ekonomiska reformer, men betonar att 

sådant stöd endast bör ges så länge dessa 

länder uppfyller behörighetskriterierna, 

särskilt när det gäller rättsstatsprincipen 

och upprätthållandet av demokratiska 

institutioner. 

21. Europaparlamentet understryker att ett 

av villkoren för att bevara stabiliteten och 

välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att stödja 

insatser för att ta itu med de främsta 

problemen som dessa områden står inför, 

nämligen behovet av ekonomisk 

återhämtning samt förbättring och 

stabilisering av övergången till demokrati 
i det södra grannskapet, vilket också kräver 

ekonomiskt och humanitärt stöd för att 

hantera det betydande antal migranter 

och flyktingar som kommer till dessa 

länder i hopp om att nå Europeiska 

unionen. Parlamentet påpekar att många 

länder i det östra grannskapet fortsätter att 

kämpa med oavslutade 

omvandlingsprocesser och potentiella 

konflikter och att situationen i regionen 

fortsätter att vara skör, vilket innebär att 

ett omedelbart genomförande av 

Minskavtalet, som är av yttersta vikt för 

EU:s östra grannskap, bör främjas. 

Parlamentet upprepar att de länder som 

håller på att genomföra associeringsavtal 

med EU är dömda att misslyckas både 

ekonomiskt och socialt utan tillräckligt 

ekonomiskt och tekniskt stöd från EU för 

att underlätta politiska och ekonomiska 
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reformer, men betonar att sådant stöd 

endast bör ges så länge dessa länder 

uppfyller behörighetskriterierna, särskilt 

när det gäller rättsstatsprincipen och 

upprätthållandet av demokratiska 

institutioner. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet anser att vi 

måste bryta med den rådande EU-

politiken om vi verkligen vill lösa 

problemen med hållbar ekonomisk 

tillväxt, arbetslöshet, fattigdom, social 

utestängning och ojämlikhet (främst 

inkomstskillnader). Det krävs en ny 

strategi för att staka ut en ny väg för 

Europa, en väg med full sysselsättning, 

anständiga arbetstillfällen, löner som man 

kan försörja sig på, social och ekonomisk 

sammanhållning och socialt skydd för 

alla, och som garanterar högsta 

levnadsstandard. Parlamentet betonar att 

denna väg bör respektera 

utvecklingsbehoven i alla medlemsstater, 

särskilt de minst utvecklade, och främja 

verklig konvergens och därigenom bidra 

till att minska utvecklingsklyftan mellan 

medlemsstaterna och de rådande 

ekonomiska, sociala och regionala 

skillnaderna. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/44 

Ändringsförslag  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 

 

 

Betänkande A8-0060/2017 
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Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 25b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25b. Europaparlamentet betonar behovet 

av en enhetlig europeisk 

investeringsstrategi i form av ett EU-

program för investeringar i hållbar 

utveckling och sysselsättning till ett värde 

av minst 2 % av EU:s årliga BNP. 

Parlamentet betonar att detta program bör 

komplettera liknande offentliga 

investeringsinsatser från 

medlemsstaternas sida. Parlamentet 

noterar att detta investeringsprogram 

delvis skulle finansiera sig självt genom 

en högre BNP-tillväxt och skatteintäkter. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

och rådet att inkludera ytterligare 

finansiella resurser i budgetförslaget för 

2018. 

Or. en 

 

 


