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8.11.2018 A8-0358/35 

Ändringsförslag  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-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 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet understryker att 

kommissionens förslag om den totala 

nivån för nästa fleråriga budgetram på 

1,08 % av BNI för EU-27 (1,11 % efter 

integreringen av Europeiska 

utvecklingsfonden) uttryckt i procent av 

BNI är en real minskning i förhållande 

till den nuvarande fleråriga budgetramen. 

Parlamentet anser att den föreslagna 
nivån för den fleråriga budgetramen inte 

kommer att göra det möjligt för unionen 

att infria sina politiska åtaganden eller 

hantera viktiga kommande utmaningar. 

Parlamentet har därför för avsikt att 

förhandla fram den höjning som krävs. 

3. Europaparlamentet påminner om 

att unionen enligt Wernerrapporten från 

1970 och McDougallrapporten från 1977 

behöver ökade resurser helt enkelt för att 

bana väg för en utjämning av de 

skillnader som uppkommer på grund av 

den inre marknaden och den nuvarande 

ekonomiska strukturen. Parlamentet 

ändrar därför formellt sin ståndpunkt när 

det gäller nivån på den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027, som bör 

fastställas till 4 074,1 miljarder EUR i 

2018 års priser, vilket motsvarar 4 % av 

BNI för EU-27, för att säkerställa en 

finansieringsnivå för viktig EU-politik 

som kommer att göra det möjligt att 

uppfylla uppdragen och målen för denna 

politik. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Ändringsförslag  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-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 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30a. Europaparlamentet begär med 

eftertryck att det nuvarande systemet med 

tak ska avskaffas och att den fleråriga 

budgetramen ska omvandlas till ett 

flexibelt och organiserat system för 

programplanering på EU-nivå, så att de 

åtgärder som ska genomföras förses med 

tillräckliga resurser. Parlamentet anser 

att EU-institutionerna bör respektera 

utgiftstaken under hela cyklerna och 

kompensera för underskotten med 

överskott under den fleråriga 

budgetramens löptid. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Ändringsförslag  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-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 47a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 47a. Europaparlamentet uppmanar 

med eftertryck till en verklig bekämpning 

av skatteundandragande och skatteflykt, 

med införandet av avskräckande 

sanktioner, för offshoreterritorier och för 

dem som möjliggör eller främjar sådan 

verksamhet, särskilt, och som ett första 

steg, för dem som är verksamma på det 

europeiska fastlandet. Parlamentet anser 

att medlemsstaterna bör samarbeta genom 

att inrätta ett samordnat system för 

övervakning av kapitalrörelser i syfte att 

bekämpa skatteundandragande, 

skatteflykt och penningtvätt. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Ändringsförslag  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-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. Med tanke på hur brådskande och 

djupgående klimatförändringsprocessen 

är efterlyser Europaparlamentet en 

prioritering av de EU-program som bidrar 

till att sprida de nya produktionssystemen 

som bygger på ren och förnybar energi, 

som är anpassade till teknik, råvaror och 

produktionsprocesser och som begränsar 

produktionen av avfall och utsläpp av 

växthusgaser. Parlamentet anser att i 

detta syfte bör alla program som är 

kopplade till övergången till en ny 

produktionsmodell förstärkas med medel 

som hittills använts för militära ändamål, 

och som helt måste omfördelas i den nya 

fleråriga budgetramen. Parlamentet begär 

att alla försvarsrelaterade EU-program 

avslutas helt. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Ändringsförslag  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-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 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet efterlyser en 

ny utformning av investeringspolitiken, 

bland annat av alla EU:s 

investeringsmekanismer inom ramen för 

den fleråriga budgetramen. Parlamentet 

anser att dessa mekanismer bör bygga på 

direkta offentliga investeringar, främja 

nya och anständiga arbetstillfällen inom 

investeringsprogram som är anpassade till 

en ny energiomställning baserad på rena 

och förnybara energikällor, och en 

verklig konvergensprocess i Europa. 

Parlamentet anser att de också bör 

fungera som automatiska stötdämpande 

mekanismer genom indikatorer som syftar 

till att kompensera för obalanserna i 

medlemsstaternas externa balanser. 

Parlamentet anser att detta kommer att 

innebära fler och bättre investeringar i 

medlemsstater med externa underskott, 

medan reallönenivåerna i de 

medlemsstater som har ett överskott bör 

öka. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Ändringsförslag  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-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 39a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39a. Europaparlamentet föreslår en 

övergångsprocess för att korrigera det 

nationella bidragssystem som hittills varit 

förhärskande. Parlamentet anser att 

denna process bör baseras på ett nytt 

system för skattesamarbete mellan 

medlemsstaterna i linje med mer 

progressiva skattesystem. Parlamentet 

anser att EU:s system för egna medel 

måste inkludera ett fördelningskriterium 

som hänger samman med inkomsten per 

capita, och att detta innebär att de 

centrala medlemsstaterna, som drar nytta 

av sina betalningsbalansöverskott tack 

vare euroområdets ekonomiska struktur, 

bidrar mer för att uppväga den ojämna 

europeiska arbetsfördelningen och 

därmed gör verklig konvergens möjlig i 

hela Europa. 

Or. en 

 

 


