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3.7.2017 A8-0249/23 

Ändringsförslag  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6.  Europaparlamentet lovordar den 

roll som Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) spelar när det gäller 

att komma till rätta med investeringsgapet i 

EU och mellan EU:s territorier och hjälpa 

till med att genomföra strategiska 

investeringar som ger ett stort mervärde 

för ekonomin, miljön och samhället. 

Parlamentet stöder därför dess 

förlängning till och med 2020. 

Parlamentet betonar det snabba 

utnyttjandet av medlen i delen för små 

och medelstora företag i Efsi och 

välkomnar den planerade expanderingen. 

Parlamentet beklagar dock avsaknaden av 

en övergripande strategi för finansiering 

av små och medelstora företag som skulle 

möjliggöra en tydlig översikt av de totalt 

tillgängliga medlen. Parlamentet betonar 

sin ståndpunkt i de pågående 

lagstiftningsförhandlingarna att inga 

ytterligare minskningar bör göras av 

befintliga EU-program för att finansiera 

denna förlängning. Parlamentet anser att 

Efsi, vars garantifond till största delen 

finansieras genom EU:s budget inte bör 

stödja enheter som är etablerade eller 

registrerade i jurisdiktioner som 

förtecknas inom EU:s relevanta policy för 

icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller 

som inte på ett effektivt sätt uppfyller 

europeiska eller internationella 

6. Parlamentet insisterar på att 

kritisera och fördöma Europeiska fonden 

för strategiska investeringar (Efsi) 

eftersom den inte har lyckats komma till 

rätta med investeringsgapet i EU. 

Parlamentet insisterar på att en 

omfattande och mer ambitiös plan för 

offentliga investeringar i stället skulle ha 

genomförts i hela EU för att hjälpa till 

med att genomföra strategiska, 

strukturella investeringar som skulle ge 

ett stort mervärde för ekonomin, den 

offentliga sektorn, miljön och samhället. 
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beskattningsnormer för transparens och 

informationsutbyte. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Ändringsförslag  24 

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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet välkomnar 

EU:s initiativ på området för 

försvarsforskning och teknikutveckling 

och förvärv, vilket kommer att bidra till 

att uppnå stordriftsfördelar inom sektorn 

och därmed större samordning mellan 

medlemsstaterna och, om utvecklingen 

sker på ett korrekt sätt, leda till ett mer 

rationella försvarsutgifter och möjliggöra 

besparingar på nationell nivå. Vidare 

understryker parlamentet behovet av att 

förbättra konkurrenskraften och 

innovation inom den europeiska 

försvarsindustrin. Parlamentet påminner 

om sin tidigare ståndpunkt att nya 

initiativ på detta område bör finansieras 

med extra medel och inte vara till nackdel 

för befintliga program, inbegripet Fonden 

för ett sammanlänkat Europa. 

utgår 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Ändringsförslag  25 

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 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen inte har följt upp 

parlamentets begäran om att lägga fram en 

bedömning och relevanta förslag om ett 

”europeiskt interrailkort på 18-årsdagen”. 

Parlamentet anser att sådana förslag kan 

främja den europeiska medvetenheten och 

identiteten. Parlamentet betonar dock att 

eventuella nya projekt måste finansieras 

med nya ekonomiska resurser utan att 

påverka befintliga program och bör vara 

så socialt inkluderande som möjligt. 

Parlamentet upprepar sin tidigare 

uppmaning till kommissionen om att lägga 

fram relevanta förslag i detta avseende. 

8. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen inte har följt upp 

parlamentets begäran om att lägga fram en 

bedömning och relevanta förslag om ett 

”europeiskt interrailkort på 18-årsdagen”. 

Parlamentet anser att sådana förslag, trots 

att de skulle kunna öka den europeiska 

medvetenheten, är otillräckliga, och 

insisterar på att vad som behövs är 

program som stärker den sociala 

integrationen och minskar de sociala 

skillnaderna genom att skapa hållbara 

och stabila arbetstillfällen. Parlamentet 

betonar att nya projekt måste finansieras 

med nya ekonomiska resurser och 

efterlyser en ytterligare förstärkning av 

alla befintliga program som syftar till att 

främja social delaktighet och integration. 

Parlamentet upprepar sin tidigare 

uppmaning till kommissionen om att lägga 

fram relevanta förslag i detta avseende. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Ändringsförslag  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet beklagar djupt 

den föreslagna europeiska pelaren för 

sociala rättigheter och 

diskussionsunderlaget om den sociala 

dimensionen i Europa, som är 

vilseledande och oklara och som syftar till 

att avleda uppmärksamheten från den 

åtstramningspolitik som på ett avgörande 

sätt bidrog till den djupa ekonomiska 

krisen i EU och som har underblåst 

otrygga anställningsförhållanden och 

ojämlikhet mellan kvinnor och män. 

Parlamentet fördömer den framlagda 

interinstitutionella proklamationen om 

den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter, som syftar till att införa 

harmoniserade låga standarder för 

sociala rättigheter på EU-nivå som 

försvagar arbetstagarnas arbetsrelaterade 

och sociala rättigheter, ytterligare ökar 

utnyttjandet av medborgarna och 

fattigdomen, samtidigt som den är en 

strävan att legitimera antisociala och 

odemokratiska instrument såsom ramen 

för ekonomisk styrning, den europeiska 

planeringsterminen och 

finanspaktsfördraget. Parlamentet anser 

att en verklig social politik endast kan 

uppnås genom ett annat Europa som tar 

avstånd från åtstramningarna och 

politiken för konkurrenskraft, 
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liberalisering och avreglering av 

arbetsmarknaden, vilket undergräver de 

sociala rättigheterna och 

arbetstagarrättigheterna i 

medlemsstaterna och håller nere lönerna. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Ändringsförslag  27 

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 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet välkomnar att 

budgetförslaget för 2018 innehåller ett 

tilläggsanslag för 

ungdomssysselsättningsinitiativet och är 

därmed ett svar på parlamentets tidigare 

uppmaningar om att programmet ska 

fortsätta. Parlamentet noterar samtidigt 

förslaget till ändringsbudget nr 3/2017, 

som innebär att 500 miljoner EUR 

tillhandahålls i åtagandebemyndiganden 

för ungdomssysselsättningsinitiativet, 

enligt överenskommelsen mellan 

parlamentet och rådet i budgetförlikningen 

2017. Parlamentet är övertygat om att de 

föreslagna beloppen helt klart inte kommer 

att räcka för att uppnå 

ungdomssysselsättningsinitiativets mål, 

och anser att för att effektivt åtgärda 

ungdomsarbetslösheten måste 

ungdomssysselsättningsinitiativet fortsätta 
att bidra till unionens prioriterade mål om 

tillväxt och sysselsättning. Parlamentet 

insisterar på behovet av att effektivt 

bemöta ungdomsarbetslösheten i hela 

unionen, och betonar att 

ungdomssysselsättningsinitiativet kan 

förbättras ytterligare och göras mer 

effektivt, särskilt genom att se till att det 

ger ett verkligt europeiskt mervärde till 

sysselsättningspolitiken för ungdomar i 

medlemsstaterna och inte ersätter 

9. Europaparlamentet välkomnar att 

budgetförslaget för 2018 innehåller ett 

tilläggsanslag för 

ungdomssysselsättningsinitiativet och är 

därmed ett svar på parlamentets tidigare 

uppmaningar om att programmet ska 

fortsätta. Parlamentet noterar samtidigt 

förslaget till ändringsbudget nr 3/2017, 

som innebär att 500 miljoner EUR 

tillhandahålls i åtagandebemyndiganden 

för ungdomssysselsättningsinitiativet, 

enligt överenskommelsen mellan 

parlamentet och rådet i budgetförlikningen 

2017. Parlamentet är övertygat om att de 

föreslagna beloppen helt klart inte kommer 

att räcka för att uppnå 

ungdomssysselsättningsinitiativets mål att 

effektivt åtgärda ungdomsarbetslösheten. 

Parlamentet insisterar på behovet att vidta 

effektiva åtgärder mot 

ungdomsarbetslösheten i hela Europeiska 

unionen. Parlamentet betonar emellertid 

att ungdomssysselsättningsinitiativet 

behöver ytterligare resurser för att ta itu 

med ungdomsarbetslösheten på ett effektivt 

sätt, och uppmanar kommissionen och 

rådet att öka anslagen betydligt. 

Parlamentet understryker att endast ett 

robust ungdomssysselsättningsinitiativ 

har möjlighet att bidra till unionens 

prioriterade mål om tillväxt och skapandet 
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finansieringen av tidigare nationell politik. av anständiga, högkvalitativa och 

långsiktiga arbetstillfällen och 

kvalifikationer. Parlamentet understryker 
att ungdomssysselsättningsinitiativet bör 

stärkas avsevärt och förbättras så att det 

ger ett verkligt europeiskt mervärde till 

ungdomssysselsättningspolitiken i 

medlemsstaterna och understryker att det 

inte ersätter finansieringen av tidigare 

nationell politik. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Ändringsförslag  28 

Martina Michels, 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 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Parlamentet är allvarligt oroat 

över förslagen i kommissionens 

diskussionsunderlag om framtiden för 

EU:s ekonomi om att minska 

finansieringen för 

sammanhållningspolitiken för att bättre 

koppla finansieringen till ekonomisk 

styrning, den europeiska 

planeringsterminen och så kallade 

strukturreformer, och att förutse en större 

användning av finansieringsinstrument. 

Parlamentet är övertygat om att EU-

budgetens andel för 

sammanhållningspolitiken efter 2020 

måste ligga kvar på åtminstone 

nuvarande nivå, eller till och med höjas, 

mot bakgrund av de komplexa interna och 

externa utmaningar som politiken måste 

ta itu med för att målen ska uppnås. 

Parlamentet anser att denna politik inte 

får försvagas under några som helst 

omständigheter, inklusive brexit, och 

anser att dess andel av EU:s totala budget 

inte får minskas genom att medel avleds 

för att betala för nya utmaningar. 

Parlamentet motsätter sig 

makroekonomiska villkor och påpekar att 

kopplingen mellan 

sammanhållningspolitik och ekonomiska 

styrprocesser i den europeiska 

planeringsterminen måste vara välavvägd, 
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ömsesidig och av icke-bestraffande 

karaktär för alla berörda parter. 

Parlamentet motsätter sig dock tvingande 

kvantitativa mål i fråga om användningen 

av finansieringsinstrument och betonar 

att en ökad användning av 

finansieringsinstrument inte får leda till 

en minskning av bidrag eller till 

nedskärningar i EU-budgeten generellt. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Ändringsförslag  29 

Miguel Viegas, 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 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet efterlyser en 

utvärdering av Europeiska 

investeringsfonden (EIF), särskilt dess 

inverkan på skapandet av permanenta 

arbetstillfällen av god kvalitet, 

etableringen och genomförandet av små 

och medelstora företag samt ekonomisk 

tillväxt på lokal, regional och nationell 

nivå. Parlamentet betonar att EIF inte 

främjar en verklig investeringspolitik för 

att undanröja arbetslösheten, särskilt i de 

fattigaste regionerna och i perifera 

medlemsstater. Parlamentet motsätter sig 

den nuvarande fleråriga budgetramen 

och understryker att nya särskilda 

åtgärder snarast måste genomföras som 

är inriktade på att ge stöd till dem som har 

det sämst ställt, och på tillväxt och 

utveckling av de fattigaste regionerna, 

som har drabbats extra hårt av 

åtstramningspolitiken. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Ändringsförslag  30 

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

Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 23a. Europaparlamentet fördömer med 

kraft finansieringen genom 

Horisont 2020 av israeliska företag som 

aktivt deltar i Israels överträdelser av 

folkrätten och mänskliga rättigheter på de 

palestinska territorierna. Parlamentet 

anser att inget företag som utför 

forskning för militären bör få medel från 

EU:s budget. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Ändringsförslag  31 

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

Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 33a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 33a. Europaparlamentet fördömer de 

ökade insatserna i riktning mot en 

militarisering av EU. Parlamentet 

förkastar den europeiska 

säkerhetsstrategin och dess gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) och 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitik (GSFP). Parlamentet 

kräver ett slut på samarbetet mellan EU 

och Nato och förkastar Natos pågående 

expansionspolitik. Parlamentet insisterar 

på att alla utländska militärbaser i 

Europa ska upplösas. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Ändringsförslag  32 

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 55a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 55a. Europaparlamentet påminner om 

det beslut som fattades av parlamentet 

under budgetförfarandet för 2017 om att 

inrätta en tjänst för tolkning till 

internationellt teckenspråk av samtliga 

debatter i kammaren, och uppmanar 

administrationen att genomföra detta 

beslut utan ytterligare dröjsmål. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet betonar 

betydelsen av Europeiska unionens 

solidaritetsfond som inrättades för att 

reagera på svåra naturkatastrofer och ge 

uttryck för europeisk solidaritet med 

katastrofdrabbade regioner i Europa, och 

noterar den föreslagna ökningen av 

åtagande- och betalningsbemyndigandena 

för Europeiska unionens solidaritetsfond. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utan dröjsmål bedöma huruvida en 

ytterligare ökning av anslagen är 

nödvändig särskilt med tanke på 

jordbävningarna i Italien och bränderna i 

Spanien och Portugal (där människoliv 

tragiskt nog gick förlorade), som haft en 

dramatisk och avsevärd inverkan på 

människors liv, särskilt i missgynnade 

regioner. Parlamentet uppmanar till 

anpassningar av reglerna för 

ianspråkstagandet av denna fond, för att 

möjliggöra ett mer flexibelt och snabbt 

ianspråkstagande, och täcka ett bredare 

spektrum av katastrofer med omfattande 

följder och minska den tid som förflyter 

mellan katastrofen och den tidpunkt när 

medel görs tillgängliga. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Ändringsförslag  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 7a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 13 juni 2017 om byggstenar för EU:s 

sammanhållningspolitik efter 20201,  

________ 

1 Antagna texter, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


