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3.7.2017 A8-0249/23 

Ændringsforslag  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6.  udtrykker tilfredshed med den 

rolle, som Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) spiller 

med hensyn til at slå bro over 

investeringskløften i hele EU og mellem 

EU's områder og bidrage til at 

gennemføre strategiske investeringer, der 

giver stor merværdi for økonomien, 

miljøet og samfundet; støtter derfor en 

forlængelse heraf indtil 2020; fremhæver 

den hurtige frigivelse af midler i EFSI's 

SMV-vindue og glæder sig over dets 

tilsigtede opskalering; beklager imidlertid 

manglen på en holistisk tilgang til 

finansiering af SMV'er, hvilket ville give 

et klart overblik over de samlede midler, 

der er til rådighed; understreger sit 

standpunkt i de igangværende 

lovgivningsmæssige forhandlinger om, at 

de eksisterende EU-programmer ikke bør 

udsættes for yderligere nedskæringer for 

at finansiere denne forlængelse; mener, 

at EFSI, hvis garantifond overvejende 

finansieres over EU-budgettet, ikke bør 

støtte enheder, der er etableret eller 

registreret i jurisdiktioner, som er opført 

under EU's relevante politik vedrørende 

ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, eller 

som ikke reelt er i overensstemmelse med 

europæiske og internationale 

skattemæssige standarder om 

gennemsigtighed og udveksling af 

6. insisterer på at kritisere og 

fordømme Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI), eftersom 

den ikke har formået at bygge bro over 

investeringskløften i hele EU; insisterer 

på, at der i stedet burde være blevet 

gennemført en omfattende og mere 

ambitiøs offentlig investeringsplan på 

tværs af EU's områder med henblik på at 

bidrage til at gennemføre strategiske og 

strukturelle investeringer, der ville være 

af stor merværdi for økonomien, den 

offentlige sektor, miljøet og samfundet; 
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oplysninger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

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 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. noterer sig med tilfredshed EU's 

initiativer inden for forsvarsforskning og 

teknologisk udvikling og erhvervelse, 

hvilket vil bidrage til at skabe 

stordriftsfordele i sektoren og større 

koordinering mellem medlemsstaterne, 

og, hvis de gennemføres korrekt, vil føre 

til mere rationelle forsvarsudgifter og 

muliggøre besparelser på nationalt plan; 

understreger også behovet for at forbedre 

konkurrenceevnen og innovationen i den 

europæiske forsvarsindustri; minder om 

sit tidligere standpunkt, nemlig at nye 

initiativer på dette område bør finansieres 

af ekstra midler og ikke gå ud over 

eksisterende programmer, herunder CEF; 

Udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

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 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. noterer sig, at Kommissionen ikke 

har fulgt op på Parlamentets anmodning 

om, at den fremlægger en vurdering af og 

relevante forslag til et "Interrailkort til 

Europa på 18-års-fødselsdagen"; 

understreger, at sådanne forslag har 

potentiale til at styrke den europæiske 

bevidsthed og identitet; understreger dog, 

at eventuelle nye projekter skal finansieres 

med nye finansielle ressourcer, og uden at 

påvirke de eksisterende programmer, og 

bør være så socialt inklusive som muligt; 

gentager sin tidligere opfordring til 

Kommissionen om at fremsætte relevante 

forslag i dette øjemed; 

8. noterer sig, at Kommissionen ikke 

har fulgt op på Parlamentets anmodning 

om at forelægge en vurdering af og 

relevante forslag til et "Interrailkort til 

Europa på 18-års-fødselsdagen"; mener, at 

sådanne forslag, til trods for, at de har 

potentiale til at styrke den europæiske 

bevidsthed, er utilstrækkelige, og 

insisterer på, at programmer for øget 

social integration, der har til formål at 

mindske de sociale skævheder gennem 

skabelse af bæredygtige og stabile jobs, er 

det, der er behov for; understreger, at nye 

projekter skal finansieres med nye 

finansielle ressourcer, og opfordrer til at 

styrke alle eksisterende programmer, der 

har til formål at fremme social inklusion 

og integration, yderligere; gentager sin 

tidligere opfordring til Kommissionen om 

at fremsætte relevante forslag i dette 

øjemed; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Ændringsforslag  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. beklager dybt den foreslåede 

europæiske søjle for sociale rettigheder og 

oplægget om Europas sociale dimension, 

som er vildledende og vagt, og som søger 

at bortlede opmærksomheden fra de 

sparepolitikker, der bidrog til den 

alvorlige økonomiske krise i EU og gav 

næring til usikre ansættelsesforhold og 

ulighed mellem kvinder og mænd; 

fordømmer den interinstitutionelle 

erklæring om den europæiske søjle for 

sociale rettigheder, som tager sigte på at 

indføre en harmoniseret lav standard for 

sociale rettigheder på europæisk plan, der 

svækker arbejdstagernes 

arbejdsmarkedsmæssige og sociale 

rettigheder, med henblik på at skærpe 

udnyttelsen og forarmelsen af borgerne 

og samtidig søge at legitimere asociale og 

udemokratiske instrumenter, såsom f.eks. 

rammerne for den økonomiske styring, 

det europæiske semester og finanspagten; 

hævder, at virkelige sociale politikker kun 

kan opnås af et andet Europa – et 

Europa, som bryder ud rammerne for 

stramninger og rammerne for politikker 

til fremme af konkurrenceevne, 

liberalisering og deregulering af 

arbejdsmarkedet, hvilket undergraver de 

sociale og arbejdsmarkedsmæssige 

rettigheder i medlemsstaterne og 
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undertrykker lønninger; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Ændringsforslag  27 

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 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. glæder sig over, at budgetforslaget 

for 2018 omfatter en ekstra bevilling til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og 

dermed imødekommer Parlamentets 

tidligere opfordringer til, at dette program 

videreføres; bemærker samtidig forslaget 

vedrørende forslag til ændringsbudget 

3/2017, der integrerer tilvejebringelsen af 

500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som 

aftalt mellem Parlamentet og Rådet i 

budgetforliget for 2017; er overbevist om, 

at de foreslåede beløb til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

tydeligvis er utilstrækkelige til at nå dets 

mål, og mener, at for effektivt at kunne 

bekæmpe ungdomsarbejdsløshed skal 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fortsat 

yde bidrag til Unionens prioriterede mål 

for vækst og beskæftigelse; fastholder, at 

det er nødvendigt at finde en effektiv 

løsning på ungdomsarbejdsløsheden i 

hele Unionen, og understreger, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kan 

forbedres yderligere og gøres mere 

effektivt, navnlig ved at sikre, at det 

bidrager med reel europæisk merværdi til 

ungdomsbeskæftigelsespolitikker i 

medlemsstaterne og ikke erstatter 

finansieringen af tidligere nationale 

politikker; 

9. glæder sig over, at budgetforslaget 

for 2018 omfatter en ekstra bevilling til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og 

dermed imødekommer Parlamentets 

tidligere opfordringer til, at dette program 

videreføres; bemærker samtidig forslaget 

vedrørende forslag til ændringsbudget 

3/2017, der integrerer tilvejebringelsen af 

500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som 

aftalt mellem Parlamentet og Rådet i 

budgetforliget for 2017; er overbevist om, 

at de foreslåede beløb til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

tydeligvis er utilstrækkelige til at nå dets 

mål om effektiv bekæmpelse af 

ungdomsarbejdsløshed; insisterer på 

behovet for at skabe et effektivt svar på 

ungdomsarbejdsløsheden i hele Den 

Europæiske Union; understreger, at 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har 

behov for yderligere ressourcer til at 

tackle ungdomsarbejdsløsheden på en 

effektiv måde, og opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at styrke 

bevillingerne hertil betragteligt; 

understreger, at kun et robust 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativ har 

potentiale til at bidrage til Unionens 

primære mål om vækst og langsigtede og 

ordentlige kvalitetsjob og kvalifikationer; 
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understreger, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bør 

styrkes i væsentlig grad og forbedres på 

en sådan måde, at det tilfører en reel 

europæisk merværdi til politikker for 

ungdomsbeskæftigelse i medlemsstaterne, 

og understreger, at det ikke erstatter 

finansiering af tidligere nationale 

politikker; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Ændringsforslag  28 

Martina Michels, 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 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. er alvorligt bekymret over 

forslagene i Kommissionens oplæg 

vedrørende EU's fremtidige finanser med 

hensyn til at reducere bevillingerne til 

samhørighedspolitikken, koble støtten 

mere sammen med økonomisk styring, det 

europæiske semester og såkaldte 

strukturreformer, og med hensyn til at 

sikre større brug af finansielle 

instrumenter; er overbevist om, at EU-

budgettet for samhørighedspolitikken 

efter 2020 som minimum skal fastholdes 

på det nuværende niveau eller måske 

endda sættes op i lyset af de komplekse 

interne og eksterne udfordringer, som 

politikken vil skulle adressere på 

baggrund af dens mål; mener, at denne 

politik under ingen omstændigheder må 

svækkes, herunder som følge af Brexit, og 

at dens andel af EU's samlede budget ikke 

bør reduceres ved at omfordele midler til 

nye udfordringer; er modstander af 

makroøkonomiske betingelser og 

understreger, at enhver forbindelse 

mellem samhørighedspolitikken og 

processerne for økonomisk styring i det 

europæiske semester skal være 

afbalanceret, gensidig og ikkestraffende 

over for alle de interesserede parter; er 

modstander af bindende kvantitative mål 

for anvendelsen af finansielle 
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instrumenter og understreger, at 

anvendelsen af finansielle instrumenter 

ikke bør føre til en nedskæring af EU-

tilskud eller til nedskæringer i EU-

budgettet i almindelighed; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Ændringsforslag  29 

Miguel Viegas, 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 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. opfordrer til en evaluering af Den 

Europæiske Investeringsfond (EIF), 

navnlig for så vidt angår fondens 

indflydelse på skabelse af varig 

beskæftigelse af høj kvalitet, opstart og 

gennemførelse af SMV'er samt 

økonomisk vækst på lokalt, regionalt og 

nationalt plan; understreger, at EIF ikke 

fremmer en ægte investeringspolitik til at 

sætte en stopper for arbejdsløsheden, 

navnlig i de fattigste regioner og i de 

perifere medlemsstater; giver udtryk for 

sin modstand mod den nuværende FFR 

og understreger det presserende behov for 

at gennemføre nye særlige 

foranstaltninger til støtte for de fattigste, 

samt til vækst og udvikling i de fattigste 

regioner, der har været særlig udsat for 

konsekvenserne af stramningerne i den 

økonomiske politik; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Ændringsforslag  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23a. fordømmer på det kraftigste 

finansieringen via Horisont 2020 af 

israelske virksomheder, der aktivt deltager 

i de israelske krænkelser af folkeretten og 

menneskerettighederne i de 

palæstinensiske områder; mener, at ingen 

virksomhed, der beskæftiger sig med 

forskning for militæret, bør modtage 

støtte fra EU's budget; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Ændringsforslag  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 33a. fordømmer de stigende tiltag i 

retning af en militarisering af EU; 

forkaster EU's sikkerhedsstrategi og dens 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(FUSP) og fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP); kræver, at 

samarbejdet mellem EU og NATO bringes 

til ophør, og forkaster NATO's 

nuværende ekspansionspolitik; kræver, at 

alle udenlandske militærbaser i Europa 

nedlægges; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Ændringsforslag  32 

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 55 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 55a. minder om den afgørelse, der blev 

truffet inden for rammerne af 

Parlamentets 2017-budgetprocedure, om 

at etablere en international tjeneste for 

tegnsprogstolkning ved alle 

plenarforhandlinger, og opfordrer 

administrationen til at gennemføre denne 

afgørelse uden yderligere forsinkelse; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Ændringsforslag  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. understreger betydningen af Den 

Europæiske Unions Solidaritetsfond 

(EUSF), der blev oprettet for at imødegå 

større naturkatastrofer og udtrykke 

europæisk solidaritet med katastroferamte 

regioner i Europa, og noterer sig den 

foreslåede forhøjelse af forpligtelses- og 

betalingsbevillingerne til EUSF; 

opfordrer Kommissionen til straks at 

vurdere, om det vil være nødvendigt med 

en yderligere stigning, i betragtning af 

især jordskælvene i Italien og brandene i 

Spanien og Portugal (med tragiske tab af 

menneskeliv), der har haft en dramatisk 

og væsentlig indvirkning på 

menneskelivet i særligt dårligt stillede 

regioner; opfordrer til, at reglerne for 

mobilisering af denne fond tilpasses med 

henblik på at tillade en mere fleksibel og 

rettidig mobilisering, der dækker et 

bredere udvalg af katastrofer med 

betydelige konsekvenser og reducerer 

tiden mellem katastrofen og midlernes 

tilgængelighed. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Ændringsforslag  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 7 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til sin beslutning af 

13. juni 2017 om byggesten til EU's 

samhørighedspolitik efter 20201, 

________ 

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


