
 

AM\1168675SV.docx  PE624.234v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

8.11.2018 A8-0358/78 

Ändringsförslag  78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

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) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifikationsförslag 4 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Om de garantier som avsätts i 

unionens allmänna budget måste 

utnyttjas för ekonomiskt bistånd till 

medlemsstaterna som beviljas i enlighet 

med artikel 208.1 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) [xxxx/201x] 

(nedan kallad budgetförordningen) bör 

det belopp som behövs mobiliseras utöver 

taken för åtagande- och 

betalningsbemyndiganden i budgetramen 

och bör därför beaktas vid fastställandet 

av varje tak för egna medel. 

utgår 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Ändringsförslag  79 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

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) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifikationsförslag 7 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att unionen ska kunna reagera 

på specifika oförutsedda omständigheter 

eller finansiera klart angivna utgifter som 

inte kan finansieras inom taken för en eller 

flera rubriker i budgetramen behövs 

följande särskilda instrument i syfte att 

skapa en smidig budgetprocess: Europeiska 

fonden för justering för 

globaliseringseffekter, Europeiska 

unionens solidaritetsfond, reserven för 

katastrofbistånd, den samlade marginalen 

för åtaganden (EU-reserven), 

flexibilitetsmekanismen och marginalen för 

oförutsedda utgifter. Reserven för 

katastrofbistånd är inte avsedd att användas 

för att hantera följder av 

marknadsrelaterade kriser som drabbar 

produktion eller distribution inom 

jordbruket. Särskilda bestämmelser bör 

därför införas för att göra det möjligt att 

utöver budgetramens tak föra upp 

åtagandebemyndiganden och motsvarande 

betalningsbemyndiganden i budgeten när 

det är nödvändigt att utnyttja särskilda 

instrument. 

(7) För att unionen ska kunna reagera 

på specifika oförutsedda omständigheter 

eller finansiera klart angivna utgifter som 

inte kan finansieras inom taken för en eller 

flera rubriker i budgetramen behövs 

följande särskilda instrument i syfte att 

skapa en smidig budgetprocess: Europeiska 

fonden för justering för 

globaliseringseffekter, Europeiska 

unionens solidaritetsfond, reserven för 

katastrofbistånd, den samlade marginalen 

för åtaganden (EU-reserven), 

flexibilitetsmekanismen, stödprogrammet 

för utträde ur euroområdet och 

marginalen för oförutsedda utgifter. 

Reserven för katastrofbistånd är inte 

avsedd att användas för att hantera följder 

av marknadsrelaterade kriser som drabbar 

produktion eller distribution inom 

jordbruket. Särskilda bestämmelser bör 

därför införas för att göra det möjligt att 

utöver budgetramens tak föra upp 

åtagandebemyndiganden och motsvarande 

betalningsbemyndiganden i budgeten när 

det är nödvändigt att utnyttja särskilda 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Ändringsförslag  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifikationsförslag 9 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Det bör även fastställas regler för 

andra situationer där budgetramen kan 

behöva justeras. Det kan handla om 

justeringar till följd av ett försenat 

antagande av nya regler eller program 

under delad förvaltning eller av åtgärder 

för en sund ekonomisk styrning eller för 

att skydda unionens budget när det 

föreligger allmänna brister i 

medlemsstaternas efterlevnad av 

rättsstatsprincipen som antas i enlighet 

med grundläggande rättsakter. 

(9) Det bör även fastställas regler för 

andra situationer där budgetramen kan 

behöva justeras. Det kan handla om 

justeringar till följd av ett försenat 

antagande av nya regler eller program 

under delad förvaltning. 

Or. pt 

 

 


