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8.11.2018 A8-0358/23 

Ändringsförslag  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 9a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av EU:s kollektiva 

åtagande att uppnå målet att det 

offentliga utvecklingsbiståndet ska utgöra 

0,7 % av bruttonationalinkomsten (BNI) 

inom tidsramen för agendan för tiden 

efter 2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Ändringsförslag  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ga. Integreringen av ett 

jämställdhetsperspektiv i all verksamhet, 

inbegripet budgeteringen, är en fortsatt 

rättslig skyldighet för unionen som direkt 

följer av artikel 8 i EUF-fördraget.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Ändringsförslag  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av 

EU:s långvariga politikområden som är 

förankrade i fördragen, såsom 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

fiskeripolitiken. Parlamentet motsätter sig 

särskilt radikala nedskärningar som 

kommer att inverka negativt på själva arten 

och målen för dessa politikområden, t.ex. 

de föreslagna nedskärningarna i anslagen 

till Sammanhållningsfonden eller till 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden plus (ESF+), trots dess 

utvidgade tillämpningsområde, och 

integreringen av fyra befintliga program, 

särskilt sysselsättningsinitiativet för unga.  

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av 

EU:s långvariga politikområden som är 

förankrade i fördragen, såsom 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

fiskeripolitiken, och betonar samtidigt det 

akuta behovet av reformer för att 

förbättra deras bidrag till unionens 

sociala mål och hållbarhetsmål. 

Parlamentet motsätter sig särskilt radikala 

nedskärningar som kommer att inverka 

negativt på själva arten och målen för dessa 

politikområden, t.ex. de föreslagna 

nedskärningarna i anslagen till 

Sammanhållningsfonden eller till 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden plus (ESF+), trots dess 

utvidgade tillämpningsområde, och 

integreringen av fyra befintliga program, 

särskilt sysselsättningsinitiativet för unga. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Ändringsförslag  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar också 

vikten av de övergripande principer som 

bör ligga till grund för den fleråriga 

budgetramen och alla därtill relaterade 

politikområden. Parlamentet bekräftar i 

detta sammanhang sin ståndpunkt att EU 

måste infria sitt löfte om att vara en 

föregångare i genomförandet av FN:s mål 

för hållbar utveckling, och beklagar 

avsaknaden av ett tydligt och synligt 

åtagande i denna riktning i de förslag som 

rör den fleråriga budgetramen. Parlamentet 

efterlyser därför en integrering av målen 

för hållbar utveckling i EU:s alla 

politikområden och initiativ i nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet betonar 

vidare att alla program under nästa 

fleråriga budgetram bör vara i linje med 

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Parlamentet framhåller 

vikten av att åstadkomma resultat när det 

gäller den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter, undanröjandet av 

diskriminering, bland annat mot hbti-

personer, och inrättandet av en portfölj för 

minoriteter, bland annat romer, som alla är 

avgörande för att EU ska kunna fullgöra 

sina åtaganden i riktning mot ett Europa för 

alla. Parlamentet understryker att för att 

uppfylla sina skyldigheter enligt 

5. Europaparlamentet betonar också 

vikten av de övergripande principer som 

bör ligga till grund för den fleråriga 

budgetramen och alla därtill relaterade 

politikområden. Parlamentet bekräftar i 

detta sammanhang sin ståndpunkt att EU 

måste infria sitt löfte om att vara en 

föregångare i genomförandet av FN:s mål 

för hållbar utveckling, och beklagar 

avsaknaden av ett tydligt och synligt 

åtagande i denna riktning i de förslag som 

rör den fleråriga budgetramen. Parlamentet 

efterlyser därför en integrering av målen 

för hållbar utveckling i EU:s alla 

politikområden och initiativ i nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet betonar 

vidare att alla program under nästa 

fleråriga budgetram bör vara i linje med 

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Parlamentet framhåller 

vikten av att åstadkomma resultat när det 

gäller den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter, undanröjandet av 

diskriminering, bland annat mot hbti-

personer, och inrättandet av en portfölj för 

minoriteter, bland annat romer, som alla är 

avgörande för att EU ska kunna fullgöra 

sina åtaganden i riktning mot ett Europa för 

alla. Parlamentet understryker att för att 

uppfylla sina skyldigheter enligt 
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Parisavtalet bör EU:s bidrag till 

klimatmålen nå minst 25 % av utgifterna 

under den fleråriga 

budgetramen 2021-2027 och 30 % så snart 

som möjligt, senast 2027.  

Parisavtalet bör EU:s bidrag till 

klimatmålen nå minst 30 % av utgifterna 

under den fleråriga 

budgetramen 2021-2027 och 40 % så snart 

som möjligt, senast 2027, och insisterar på 

att den fleråriga budgetramen 2021–2027 

bör utesluta allt direkt eller indirekt stöd 

till fossila bränslen och till infrastruktur 

eller teknik med anknytning till fossila 

bränslen, inom eller utanför EU. 

Or. en 
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8,11/2018 A8-0358/27 

Ändringsförslag  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande Mål A8-0358/2018. 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet betonar 

dessutom att EU måste agera i 

överensstämmelse med sina 

internationella åtaganden och upphöra 

med att subventionera utgifter som 

inverkar negativt på klimatet. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att stoppa alla 

direkta utgifter som rör kärnteknik, 

fossila bränslen, asfalt och försvar i 

EU:s budget i nästa fleråriga budgetram.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Ändringsförslag  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5b. Europaparlamentet 

uppmärksammar EU:s ouppfyllda 

internationella åtaganden att öka sitt 

offentliga utvecklingsbistånd till 0,7 % av 

sin bruttonationalinkomst (BNI), varav 

20 % för mänsklig utveckling och social 

delaktighet, och 0,2 % av BNI för de 

minst utvecklade länderna senast 2030, 

samt att tillhandahålla ny och ytterligare 

finansiering för klimatåtgärder i 

utvecklingsländerna. Parlamentet slår 

fast att dessa åtaganden måste återspeglas 

på lämpligt sätt i den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Ändringsförslag  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet förväntar sig 

därför att den fleråriga budgetramen ska 

placeras högst upp på rådets politiska 

dagordning och beklagar att inga 

betydande framsteg har kunnat konstateras 

hittills. Parlamentet anser att de 

regelbundna mötena mellan de olika 

ordförandeskapen i rådet och parlamentets 

förhandlingsgrupp bör ökas och bana väg 

för officiella förhandlingar. Parlamentet 

förväntar sig att en bra överenskommelse 

kommer att nås före valet till 

Europaparlamentet 2019 för att undvika 

att det uppstår allvarliga bakslag för 

lanseringen av de nya programmen på 

grund av det sena antagandet av 
budgetramen, vilket har varit fallet 

tidigare. Parlamentet understryker att 

denna tidsplan kommer att göra det 

möjligt för det nyvalda 

Europaparlamentet att justera den 

fleråriga budgetramen för 2021–2027 

under den obligatoriska 

halvtidsrevideringen.  

10. Europaparlamentet förväntar sig 

därför att den fleråriga budgetramen ska 

placeras högst upp på rådets politiska 

dagordning och beklagar att inga 

betydande framsteg har kunnat konstateras 

hittills. Parlamentet anser att de 

regelbundna mötena mellan de olika 

ordförandeskapen i rådet och parlamentets 

förhandlingsgrupp bör ökas och bana väg 

för officiella förhandlingar. Parlamentet 

uttrycker sin beredvillighet att inleda 

fullständiga förhandlingar med rådet så 

snart som möjligt för att undvika att det 

uppstår allvarliga bakslag för lanseringen 

av de nya programmen. Parlamentet anser 

dock att förordningen om den fleråriga 
budgetramen av demokratiska skäl helst 

bör antas efter valet till 

Europaparlamentet. Parlamentet är 

dessutom övertygat om att de nya 

EU-programmen för perioden 2021–2027 

bör antas formellt av det nyvalda 

parlamentet. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Ändringsförslag  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet har för avsikt att 

säkerställa en tillräcklig finansieringsnivå 

på grundval av kommissionens förslag för 

rubrikerna Migration och gränsförvaltning 

(rubrik 4) och Säkerhet och försvar, 

inklusive krisreaktioner (rubrik 5). 

Parlamentet bekräftar sin långvariga 

ståndpunkt att ytterligare politiska 

prioriteringar måste kompletteras med 

ytterligare ekonomiska medel för att inte 

undergräva befintlig politik och befintliga 

program och finansieringen av dessa inom 

ramen för den nya fleråriga budgetramen.  

18. Europaparlamentet har för avsikt att 

säkerställa en tillräcklig finansieringsnivå 

på grundval av kommissionens förslag för 

rubrikerna Migration och gränsförvaltning 

(rubrik 4). Parlamentet bekräftar sin 

långvariga ståndpunkt att ytterligare 

politiska prioriteringar måste kompletteras 

med ytterligare ekonomiska medel för att 

inte undergräva befintlig politik och 

befintliga program och finansieringen av 

dessa inom ramen för den nya fleråriga 

budgetramen. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Ändringsförslag  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  18a. Europaparlamentet stöder 

kraftfullt åtgärder såsom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, och regleringsmekanismer 

som bidrar till att övervinna de många 

strukturella problemen inom 

försvarssektorn vilka hindrar samarbetet 

mellan medlemsstaterna och förhindrar 

en förstärkning av den militära 

kapaciteten för insatser inom ramen för 

den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet 

anser att kommissionen i stället för att 

använda EU:s budgetmedel till 

försvarsutgifter bör fokusera på att hjälpa 

medlemsstaterna att avsevärt öka 

effektiviteten inom denna sektor som 

redan använder omkring 200 miljarder 

euro.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Ändringsförslag  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  18b. Europaparlamentet beklagar djupt 

den avsevärda minskningen av de medel 

som öronmärkts för civilt 

konfliktförebyggande och fredsbyggande i 

nästa fleråriga budgetram jämfört med 

vad som öronmärkts för den innevarande 

budgetperioden. Parlamentet uppmanar 

rådet och kommissionen att se över denna 

ståndpunkt och att tredubbla 

investeringarna i civila 

konfliktförebyggande åtgärder.  

Or. en 

 

 


