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3.7.2017 A8-0249/13 

Ändringsförslag  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet påminner om att 

parlamentet i sin resolution av den 15 mars 

2017 bekräftade att hållbar tillväxt, 

anständig, högkvalitativ och stabil 

sysselsättning, socioekonomisk 

sammanhållning, säkerhet, migration och 

klimatförändringar är de viktigaste 

prioriteringarna för EU:s budget för 2018. 

1. Europaparlamentet påminner om att 

parlamentet i sin resolution av den 15 mars 

2017 bekräftade att hållbar tillväxt, 

anständig, högkvalitativ och stabil 

sysselsättning, socioekonomisk 

sammanhållning, migration och 

klimatförändringar är de viktigaste 

prioriteringarna för EU:s budget för 2018. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Ändringsförslag  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet anser att den 

kris som drabbar EU är ett resultat av de 

ramar som inrättades genom 

Lissabonfördraget och de föregående 

fördragen och att denna situation inte kan 

åtgärdas inom de nuvarande ramarna. 

Parlamentet anser att det måste finnas en 

möjlighet att riva upp de fördrag som 

reglerar integrationen, särskilt i syfte att 

upphäva Lissabonfördraget, tillsammans 

med finanspakten och fördraget om 

stabilitet, samordning och styrning inom 

Ekonomiska och monetära unionen samt 

sexpacket och tvåpacket. Parlamentet 

efterlyser en regeringskonferens som ska 

sammankallas av Europeiska rådet för att 

behandla frågan om att riva upp och 

upphäva fördragen. Parlamentet betonar 

att medlemsstaterna omedelbart på nytt 

måste få möjlighet att fatta beslut om den 

ekonomiska politik som bäst tillgodoser 

deras respektive behov.  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Ändringsförslag  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentet understryker 

att skuldnivån i ett antal EU-länder 

fortfarande är bland de högsta i världen. 

Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen och medlemsstaterna att 

initiera och främja en omförhandling av 

statsskulden (vad gäller belopp, löptid och 

räntesatser) och en annullering av dess 

spekulativa och illegitima komponent i de 

mest skuldsatta länderna, i syfte att göra 

skuldbetalning förenlig med ekonomisk 

och social utveckling. Parlamentet 

konstaterar att den ekonomiska 

återhämtningen i medlemsstaterna är 

omöjlig utan skuldlättnader. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Ändringsförslag  16 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1c. Europaparlamentet efterlyser en 

beredskapsplan som ska stödja ekonomin 

i de länder som var föremål för trojkans 

ingripande, och som ska tillhandahålla 

ekonomiska resurser och införa 

nödvändiga undantag när det gäller den 

inre marknadens funktionssätt och den 

gemensamma politiken. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Ändringsförslag  17 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att 

kommissionens förslag generellt är en bra 

utgångspunkt för innevarande års 

förhandlingar med tanke på att EU:s 

budget för 2018 måste göra det möjligt för 

EU att fortsätta att skapa hållbar tillväxt 

och sysselsättning och samtidigt garantera 

medborgarnas säkerhet och ta itu med de 

migrationsrelaterade utmaningarna. 

Parlamentet beklagar att kommissionens 

förslag inte helt motsvarar parlamentets 

krav på åtgärder mot klimatförändringarna. 

2. Europaparlamentet anser att 

kommissionens förslag generellt är en bra 

utgångspunkt för innevarande års 

förhandlingar med tanke på att EU:s 

budget för 2018 måste göra det möjligt för 

EU att fortsätta att skapa hållbar tillväxt 

och sysselsättning och samtidigt garantera 

medborgarnas sociala integration och ta 

itu med de migrationsrelaterade 

utmaningarna. Parlamentet beklagar att 

kommissionens förslag inte helt motsvarar 

parlamentets krav på åtgärder mot 

klimatförändringarna. 

Or. en 



 

AM\1130095SV.docx  PE605.585v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

3.7.2017 A8-0249/18 

Ändringsförslag  18 

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

Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens beslut att i förslaget till 

budget inbegripa resultaten av 

halvtidsöversynen av den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020, till och med 

före dess formella antagande av rådet, 

vilket därmed sänder en stark signal om 

vikten av denna revidering av den fleråriga 

budgetramen och behovet av större 

flexibilitet i EU:s budget, som kan göra det 

möjligt för unionen att effektivt bemöta 

nya kriser och finansiera sina politiska 

prioriteringar. 

3. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens beslut att i förslaget till 

budget inbegripa resultaten av 

halvtidsöversynen av den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020, till och med 

före dess formella antagande av rådet, 

vilket därmed sänder en stark signal om 

vikten av denna revidering av den fleråriga 

budgetramen och behovet av större 

flexibilitet i EU:s budget, som kan göra det 

möjligt för unionen att effektivt bemöta 

nya kriser och finansiera sina politiska 

prioriteringar efter det brittiska valet den 8 

juni 2017. Parlamentet betonar dessutom 

behovet av särskilda åtgärder för att 

säkerställa stöd för de regioner, främst 

Irland, som kommer att drabbas hårdast 

av ett framförhandlat utträde ur unionen. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Ändringsförslag  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet efterlyser 

inrättandet av särskilda stödprogram för 

de länder som anser att medlemskapet i 

euroområdet har blivit ohållbart och 

outhärdligt, som ska fastställa en lämplig 

ersättning för de förluster som uppstått, 

inom ramen för ett framförhandlat 

utträde ur den gemensamma valutan för 

de länder som strävar efter att göra detta. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Ändringsförslag  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet upprepar sin 

fasta övertygelse att för att uppnå hållbar 

tillväxt och skapandet av stabila och 

högkvalitativa arbetstillfällen i EU, är det 

avgörande att främja investeringar i 

forskning, innovation, infrastruktur, 

utbildning och små och medelstora företag. 

Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang de föreslagna 

förstärkningarna till Horisont 2020, Fonden 

för ett sammanlänkat Europa (FSE) och 

Erasmus +, eftersom dessa program 

kommer att bidra direkt till uppnåendet av 

dessa mål. Parlamentet anser dock att 

ytterligare förstärkningar kommer att 

behövas, särskilt med tanke på de 

nedskärningar som gjorts i finansieringen 

av dessa politikområden till förmån för 

Efsi-finansiering. 

4. Europaparlamentet upprepar sin 

fasta övertygelse att för att uppnå hållbar 

tillväxt och skapandet av stabila och 

högkvalitativa arbetstillfällen i EU, är det 

avgörande att främja investeringar i 

forskning, innovation, infrastruktur, 

utbildning och små och medelstora företag. 

Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang de föreslagna 

förstärkningarna till Horisont 2020, Fonden 

för ett sammanlänkat Europa (FSE) och 

Erasmus +, eftersom dessa program 

kommer att bidra direkt till uppnåendet av 

dessa mål. Parlamentet anser dock att 

ytterligare förstärkningar kommer att 

behövas, särskilt med tanke på de 

nedskärningar som gjorts i finansieringen 

av dessa politikområden till förmån för 

Efsi-finansiering. Parlamentet betonar att 

sådana åtgärder, om de åtföljs av en rad 

robusta strategier och investeringar för att 

stärka den offentliga sektorn, skulle 

kunna vara utlösaren för att slutligen 

minska investeringsgapet, minska 

skillnaderna mellan regionerna och 

medlemsstaterna och därmed bidra till 

välståndet i EU. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Ändringsförslag  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet anser att 

lagstiftningen om bankunionen endast 

tjänar det stora finanskapitalets intressen 

i EU och kränker grundläggande 

demokratiska principer. Parlamentet 

begär en återkallelse av lagstiftningen om 

bankunionen och anser att banksystemet 

måste bli föremål för demokratisk 

offentlig kontroll. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Ändringsförslag  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet påminner om 

att revisionsrätten i sina särskilda 

rapporter nr 19/2016 och 5/2015 kom 

fram till att EU:s finansieringsinstrument 

under gemensam förvaltning, däribland 

Efsi, var överkapitaliserade och hade 

svårt att kontrollera kostnader/avgifter, 

locka till sig privat kapital och 

återanvända ekonomiskt stöd. 

Parlamentet noterar dessutom att enligt 

Europeiska revisionsrätten och på 

grundval av data och beräkningar från 

EIB är den nuvarande garantin tillräcklig 

för en ytterligare driftsperiod för delen för 

infrastruktur och innovation, men 

rekommenderar i stället att man endast 

överväger en ökning av EU-garantin för 

delen för små och medelstora företag, 

eftersom detta skulle minska 

uppdelningen mellan Efsi och andra 

finansieringsinstrument. 

Or. en 

 

 


