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3.7.2017 A8-0249/13 

Ændringsforslag  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. minder om, at Parlamentet i sin 

beslutning af 15. marts 2017 bekræftede, at 

bæredygtig vækst, anstændig, 

kvalitetspræget og stabil beskæftigelse, 

socioøkonomisk samhørighed, sikkerhed, 

migration og klimaforandringer er de 

centrale emner og vigtigste prioriteringer i 

EU-budgettet for 2018; 

1. minder om, at Parlamentet i sin 

beslutning af 15. marts 2017 bekræftede, at 

bæredygtig vækst, anstændig, 

kvalitetspræget og stabil beskæftigelse, 

socioøkonomisk samhørighed, migration 

og klimaforandringer er de centrale emner 

og vigtigste prioriteringer i EU-budgettet 

for 2018; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Ændringsforslag  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. er af den opfattelse, at den krise, 

som berører EU, er et resultat af den 

ramme, der blev fastlagt med 

Lissabontraktaten og de foregående 

traktater, og at denne situation ikke kan 

overvindes inden for de eksisterende 

rammer; henviser til behovet for at slå 

fast, at de traktater, der regulerer 

integration, er reversible, navnlig med 

henblik på at ophæve Lissabontraktaten 

sammen med finanspagten og traktaten 

om stabilitet, samordning og styring i Den 

Økonomiske og Monetære Union samt 

six- og twopack'en; opfordrer Det 

Europæiske Råd til at indkalde til en 

regeringskonference med henblik på at 

behandle tilbagekaldelsen og ophævelsen 

af traktaterne; understreger det 

presserende behov for, at medlemsstaterne 

genvinder evnen til at vælge den 

økonomiske politik, som bedst modsvarer 

deres respektive behov;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Ændringsforslag  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. understreger, at gældsniveauet i en 

række EU-lande stadig er blandt de 

højeste i verden; anmoder derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne om at 

iværksætte og støtte en proces med 

genforhandling af den offentlige gæld 

(for så vidt angår beløb, løbetid og 

rentesatser) og om at annullere dens 

spekulative og illegitime komponenter i de 

mest forgældede lande, således at 

gældsbetjeningen gøres kompatibel med 

den økonomiske og sociale udvikling; 

bemærker, at den økonomiske 

genopretning af medlemsstaterne er 

umulig uden gældslettelse; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Ændringsforslag  16 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1c. opfordrer til, at der udarbejdes en 

nødplan til støtte for økonomien i de 

lande, som har været genstand for 

trojkaens intervention, og til at sikre, at 

denne plan rummer de finansielle 

ressourcer og de nødvendige undtagelser 

fra det indre markeds funktionsmåde og 

fælles politikker; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Ændringsforslag  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at Kommissionens forslag 

overordnet set er et godt udgangspunkt for 

dette års forhandlinger, i betragtning af at 

EU-budgettet for 2018 skal sætte EU i 

stand til fortsat at skabe bæredygtig vækst 

og beskæftigelse og samtidig sikre EU-

borgernes sikkerhed og løse problemerne i 

forbindelse med migration; beklager, at 

Kommissionens forslag ikke fuldt ud 

svarer til Parlamentets opfordring til at 

gøre en indsats mod klimaforandringer; 

2. mener, at Kommissionens forslag 

overordnet set er et udgangspunkt for dette 

års forhandlinger, i betragtning af at EU-

budgettet for 2018 skal sætte EU i stand til 

fortsat at skabe bæredygtig vækst og 

beskæftigelse og samtidig sikre EU-

borgernes sociale integration og løse 

problemerne i forbindelse med migration; 

beklager, at Kommissionens forslag ikke 

fuldt ud svarer til Parlamentets opfordring 

til at gøre en indsats mod 

klimaforandringer; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Ændringsforslag  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over Kommissionens 

beslutning om i budgetforslaget at medtage 

resultaterne af midtvejsrevisionen af den 

flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-

2020 allerede inden dens formelle 

vedtagelse af Rådet og derved sende et 

stærkt signal om vigtigheden af denne 

FFR-revision og behovet for øget 

fleksibilitet i EU-budgettet, som kan sætte 

Unionen i stand til at reagere effektivt på 

nye nødsituationer og finansiere sine 

politiske prioriteter; 

3. glæder sig over Kommissionens 

beslutning om i budgetforslaget at medtage 

resultaterne af midtvejsrevisionen af den 

flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-

2020 allerede inden dens formelle 

vedtagelse af Rådet og derved sende et 

stærkt signal om vigtigheden af denne 

FFR-revision og behovet for øget 

fleksibilitet i EU-budgettet, som kan sætte 

Unionen i stand til at reagere effektivt på 

nye nødsituationer og finansiere sine 

politiske prioriteter efter det britiske valg 

den 8. juni 2017; understreger endvidere, 

at der er behov for særlige 

foranstaltninger for at sikre støtte til disse 

regioner, navnlig Irland, der især vil blive 

berørt af en forhandlet udtræden af 

Unionen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Ændringsforslag  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. opfordrer til, at der oprettes 

specifikke støtteprogrammer for lande, 

som er af den opfattelse, at medlemskabet 

af euroen er blevet uholdbar og 

uudholdelig, og til at indføre 

bestemmelser om en passende 

kompensation for de tab, som forvoldes 

inden for rammerne af en forhandlet 

udtræden af den fælles valuta i de lande, 

der søger at gøre dette; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Ændringsforslag  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. gentager sin faste overbevisning 

om, at fremme af investeringer i forskning, 

innovation, infrastruktur, uddannelse og 

SMV'er er nøglen til at opnå bæredygtig 

vækst og skabe stabile og kvalitetsprægede 

arbejdspladser i EU; glæder sig i denne 

henseende over den foreslåede styrkelse af 

Horisont 2020, Connecting Europe-

faciliteten (CEF) og Erasmus+, da disse 

programmer vil bidrage direkte til at nå 

disse mål; mener imidlertid, at det vil være 

nødvendigt med yderligere forhøjelser, 

navnlig i betragtning af de nedskæringer, 

der er foretaget i finansieringen af disse 

politikker til fordel for EFSI-

finansieringen; 

4. gentager sin faste overbevisning 

om, at fremme af investeringer i forskning, 

innovation, infrastruktur, uddannelse og 

SMV'er er nøglen til at opnå bæredygtig 

vækst og skabe stabile og kvalitetsprægede 

arbejdspladser i EU; glæder sig i denne 

henseende over den foreslåede styrkelse af 

Horisont 2020, Connecting Europe-

faciliteten (CEF) og Erasmus+, da disse 

programmer vil bidrage direkte til at nå 

disse mål; mener imidlertid, at det vil være 

nødvendigt med yderligere forhøjelser, 

navnlig i betragtning af de nedskæringer, 

der er foretaget i finansieringen af disse 

politikker til fordel for EFSI-

finansieringen; fremhæver at sådanne 

foranstaltninger sammen med et sæt 

robuste politikker og investeringer til at 

styrke den offentlige sektor kan være den 

faktor, der omsider reducerer 

investeringskløften, reducerer uligheden 

mellem regioner og medlemsstater og 

derfor bidrager til EU's velstand; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Ændringsforslag  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. er af den opfattelse, at 

bankunionslovgivningen kun gavner 

storkapitalssektoren i EU og overtræder 

grundlæggende demokratiske principper; 

opfordrer til, at bankunionslovgivningen 

trækkes tilbage, og forsvarer behovet for 

at sikre demokratisk offentlig kontrol med 

banksystemet; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Ændringsforslag  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. minder om, at Den Europæiske 

Revisionsret i sin særberetning nr. 

19/2016 og nr. 5/2015 nåede frem til den 

konklusion, at Unionens finansielle 

instrumenter under delt forvaltning, 

herunder EFSI, var overkapitaliseret og 

kæmpede med at kontrollere 

omkostninger/gebyrer, tiltrække privat 

kapital og genavende finansielle støtte; 

noterer sig ydermere, at den nuværende 

garanti ifølge Den Europæiske 

Revisionsret og på grundlag af 

oplysninger og skøn fremlagt af EIB er  

tilstrækkelig til en yderligere driftsperiode 

for infrastruktur- og innovationsvinduet, 

og anbefaler i stedet udelukkende at 

overveje en forhøjelse af EU-garantien 

for SMV-vinduet, da dette vil mindske 

fragmenteringen mellem EFSI og andre 

finansielle instrumenter; 

Or. en 

 

 


