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8.11.2018 A8-0358/81 

Ändringsförslag  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 15a (nytt) 

Förslag till förordning 

Kapitel 1 – artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om det är nödvändigt att utnyttja 

en garanti för ekonomiskt bistånd till en 

medlemsstat som beviljas i enlighet med 

artikel 208.1 i förordning (EU) nr 

[xxx/201x] (nedan kallad 

budgetförordningen) ska det nödvändiga 

beloppet mobiliseras utöver de tak som 

fastställs i budgetramen. 

utgår 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Ändringsförslag  82 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 17 

Förslag till förordning 

Kapitel 1 – artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För vart och ett av de år som 

omfattas av budgetramen får de totala 

betalningsbemyndiganden som behövs, 

efter årlig justering och med hänsyn till 

andra eventuella justeringar och 

revideringar samt tillämpning av artikel 2.2 

och 2.3, inte leda till att uttagssatsen för 

egna medel överskrider det tak för egna 

medel som fastställs i enlighet med rådets 

beslut om systemet för Europeiska 

unionens egna medel, vilket antagits i 

enlighet med artikel 311 tredje stycket i 

EUF-fördraget (nedan kallat beslutet om 

egna medel). 

4. För vart och ett av de år som 

omfattas av budgetramen får de totala 

betalningsbemyndiganden som behövs, 

efter årlig justering och med hänsyn till 

andra eventuella justeringar och 

revideringar samt tillämpning av artikel 2.2 

och 2.3, inte leda till att uttagssatsen för 

egna medel överskrider det tak för egna 

medel som fastställs i enlighet med rådets 

beslut om systemet för Europeiska 

unionens egna medel, vilket antagits i 

enlighet med artikel 311 tredje stycket i 

EUF-fördraget (nedan kallat beslutet om 

egna medel), utom i undantagsfall som 

bör diskuteras i rådet. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Ändringsförslag  83 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 18 

Förslag till förordning 

Kapitel 1 – artikel 3 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De tak som fastställs i budgetramen 

ska om nödvändigt sänkas för att 

säkerställa att det tak för egna medel som 

fastställts i enlighet med rådets gällande 

beslut om egna medel respekteras. 

5. De tak som fastställs i budgetramen 

ska om nödvändigt sänkas för att 

säkerställa att det tak för egna medel som 

fastställts i enlighet med rådets gällande 

beslut om egna medel respekteras, utom i 

undantagsfall som bör diskuteras i rådet. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Ändringsförslag  84 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 19a (nytt) 

Förslag till förordning 

Kapitel 2 – artikel 6 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den totala nettoeffekten av de 

justeringar som avses i punkt 2 får, oavsett 

om den är positiv eller negativ, inte 

överstiga 4 miljarder EUR. 

3. Den totala nettoeffekten av de 

justeringar som avses i punkt 2 får, om den 

är negativ, inte överstiga 4 miljarder EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Ändringsförslag  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 21 

Förslag till förordning 

Kapitel 2 – artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid upphävande i enlighet med relevanta 

grundläggande rättsakter av en tillfällig 

indragning av budgetåtaganden som rör 

unionens fonder i samband med åtgärder 

för en sund ekonomisk styrning eller för 

att skydda unionens budget när det 

föreligger allmänna brister i 

medlemsstaternas efterlevnad av 

rättsstatsprincipen, ska de tillfälligt 

indragna åtagandena överföras till 

efterföljande år och de berörda taken i 

budgetramen justeras i enlighet med 

detta.  

Åtaganden som varit tillfälligt indragna 

år n får inte föras upp i budgeten efter år 

n+2. 

utgår 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Ändringsförslag  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 21a (nytt) 

Förslag till förordning 

Kapitel 2 – artikel 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om nya regler eller program under delad 

förvaltning som rör strukturfonderna, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 

Europeiska havs- och fiskerifonden, Asyl- 

och migrationsfonden, Fonden för inre 

säkerhet och instrumentet för 

gränsförvaltning och visering under 

Fonden för integrerad gränsförvaltning 

antas efter den 1 januari 2021 ska de 

tilldelningar som inte använts 2021 

fördelas jämnt över perioden 2022–2025 

och de berörda taken i budgetramen 

justeras i enlighet med detta. 

Om nya regler eller program under delad 

förvaltning som rör strukturfonderna, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 

Europeiska havs- och fiskerifonden, Asyl- 

och migrationsfonden, antas efter den 1 

januari 2021 ska de tilldelningar som inte 

använts 2021 fördelas jämnt över perioden 

2022–2025 och de berörda taken i 

budgetramen justeras i enlighet med detta. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Ändringsförslag  87 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 22 

Förslag till förordning 

Kapitel 3 – artikel 10 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Europeiska unionens 

solidaritetsfond, vars mål och 

tillämpningsområde anges i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2012/200219, får inte överstiga ett 

högsta årligt belopp på 600 miljoner EUR 

(i 2018 års priser). Minst en fjärdedel av 

detta årliga belopp ska fortfarande finnas 

tillgängligt den 1 oktober varje år för att 

täcka behov som uppkommer fram till årets 

slut. Den del av det årliga beloppet som 

inte används under år n får användas fram 

till år n+1. Den del av det årliga beloppet 

som härrör från året innan ska utnyttjas 

först. Den del av det årliga beloppet från år 

n som inte används år n+1 ska förfalla. 

1. Europeiska unionens 

solidaritetsfond, vars mål och 

tillämpningsområde anges i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2012/200219, får inte överstiga ett 

högsta årligt belopp på 1 800 miljoner 

EUR (i 2018 års priser), utom i 

undantagsfall som bör diskuteras i rådet. 

Minst en fjärdedel av detta årliga belopp 

ska fortfarande finnas tillgängligt den 1 

oktober varje år för att täcka behov som 

uppkommer fram till årets slut. Den del av 

det årliga beloppet som inte används under 

år n får användas fram till år n+1. Den del 

av det årliga beloppet som härrör från året 

innan ska utnyttjas först. Den del av det 

årliga beloppet från år n som inte används 

år n+1 ska förfalla. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Ändringsförslag  88 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 24 

Förslag till förordning 

Kapitel 3 – artikel 11 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Det årliga beloppet för reserven 

fastställs till 600 miljoner EUR (i 2018 års 

priser) och får användas fram till år n+1 i 

enlighet med budgetförordningen. 

Reserven ska föras upp i unionens 

allmänna budget som en avsättning. Den 

del av det årliga beloppet som härrör från 

året innan ska utnyttjas först. Den del av 

det årliga beloppet från år n som inte 

används år n+1 ska förfalla. 

2. Det årliga beloppet för reserven 

fastställs till 1 800 miljoner EUR (i 2018 

års priser) och får användas fram till år n+1 

i enlighet med budgetförordningen. 

Reserven ska föras upp i unionens 

allmänna budget som en avsättning. Den 

del av det årliga beloppet som härrör från 

året innan ska utnyttjas först. Den del av 

det årliga beloppet från år n som inte 

används år n+1 ska förfalla. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Ändringsförslag  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – modifieringsförslag 29a (nytt) 

Förslag till förordning 

Kapitel 3 – artikel 13a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 

Artikel 13a Stödprogram för utträde ur 

euroområdet 

 1. Det bör inrättas ett stödprogram 

för utträde ur euroområdet för 

medlemsstater som frivilligt beslutar att 

lämna euroområdet. 

2. Stödprogrammet bör förutom 

kompensation för den skada som orsakats 

av anslutningen till och det fortsatta 

deltagandet i den gemensamma valutan 

erbjuda ett finansiellt stöd till processen 

för återinförandet av den nationella 

valutan, för att undvika störningar i 

samband med processen, för en snabb 

normalisering av den ekonomiska och 

finansiella situationen, för diversifiering 

av handelsförbindelserna och för att man 

snabbt och fullt ut ska kunna  utnyttja de 

möjligheter som den nya 

valutasituationen ger upphov till. 

Or. pt 
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