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19.10.2017 B8-0565/12 

Ändringsförslag  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet är övertygat om 

att en debatt om den framtida 

finansieringen av Europeiska unionen inte 

kan ske utan hänsyn till lärdomarna från de 

tidigare fleråriga budgetramarna, särskilt 

den fleråriga budgetramen 2014–2020. 

Parlamentet pekar på de allvarliga bristerna 

i den nuvarande fleråriga budgetramen, 

som utnyttjats till bristningsgränsen för 

att tillhandahålla de resurser som krävs 

för att unionen ska kunna ta itu med ett 

antal allvarliga kriser och nya 

utmaningar och finansiera sina nya 

politiska prioriteringar. Parlamentet 
betonar sin övertygelse om att den låga 

nivån på den nuvarande fleråriga 

budgetramen har varit otillräcklig för att 

motsvara de verkliga behoven och 

unionens politiska ambitioner. 

1. Europaparlamentet är övertygat om 

att en debatt om den framtida 

finansieringen av Europeiska unionen inte 

kan ske utan hänsyn till lärdomarna från de 

tidigare fleråriga budgetramarna, särskilt 

den fleråriga budgetramen 2014–2020. 

Parlamentet pekar på de allvarliga bristerna 

i den nuvarande fleråriga budgetramen, 

och betonar sin övertygelse om att den låga 

nivån på den nuvarande fleråriga 

budgetramen har varit otillräcklig för att 

man skulle kunna åtgärda den 

djupgående ekonomiska och social kris 

som medlemsstaterna genomgått sedan 

2007–2008. Parlamentet anser därför att 

en åtskilligt större andel av EU:s 

budgetmedel bör anslås för 

sammanhållningspolitiska ändamål i den 

fleråriga budgetramen för tiden efter 

2020, eftersom detta är ett viktigt sätt att 

motverka asymmetrierna mellan och inom 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Ändringsförslag  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens presentation av sitt 

diskussionsunderlag om framtiden för EU:s 

finanser. Parlamentet konstaterar att 

kommissionen i budgettermer ger uttryck 

för de fem scenarier för den framtida 

modellen för Europeiska unionen som 

presenterades i vitboken från mars 2017 

om framtiden för Europa, samtidigt som 

man diskuterar ett antal grundläggande 

egenskaper och principer för EU:s budget. 

Parlamentet instämmer i den föreslagna 

metoden och ser positivt på 
kommissionens uttalande att den framtida 

fleråriga budgetramen måste byggas utifrån 

en klar vision av Europas prioriteringar. 

Parlamentet räknar med att detta 

dokument fastställer en tydlig struktur för 

diskussionerna och inleder en välbehövlig 

politisk debatt om inriktning, syfte och 

nivå när det gäller EU:s budget mot 

bakgrund av de grundläggande målen och 

framtida utmaningarna för unionen. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att samråda med medborgarna och att 

spela en aktiv och konstruktiv roll för att 

presentera deras vision för EU:s framtida 

budget. 

2. Europaparlamentet noterar 

kommissionens presentation av sitt 

diskussionsunderlag om framtiden för EU:s 

finanser. Parlamentet beklagar dock att 

hela dokumentet är så propagandafärgat 

och saknar en självkritisk utvärdering av 

de huvudsakliga problemen med EU:s 

budget och bristfälligheterna i den. 

Parlamentet noterar kommissionens 

uttalande att den framtida fleråriga 

budgetramen måste byggas utifrån en klar 

vision av Europas prioriteringar. 

Parlamentet framhåller här att 

kommissionen avsett att lägga fram en 

flerårig budgetram för tiden efter 2020, 

där man fast föresatt sig att fördjupa EU:s 

nyliberala politik och förstärka dess 

militaristiska säkerhetspolitik, liksom 

också dess rasistiska och 

främlingsfientliga migrationspolitik, till 

skada för den ekonomiska, sociala och 

territoriella sammanhållningen samt för 

freden och för solidariteten mellan dess 

medborgare. 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Ändringsförslag  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet beklagar dock 

att fyra av de fem presenterade 

scenarierna (fortsätta som förut, göra 

mindre tillsammans, vissa gör mer och 

radikal omstöpning) innebär en faktisk 

minskning av unionens ambitioner och 

förutser en nedskärning i två av EU:s 

långvariga politikområden, som är 

hörnstenar i det europeiska projektet och 

som fastställs i fördragen, dvs. den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

betonar sin sedan länge etablerade 

ståndpunkt att ytterligare politiska 

prioriteringar bör kompletteras med 

ytterligare finansiella medel och inte 

finansieras på bekostnad av EU:s 

befintliga politik. Parlamentet förordar 

det femte scenariot (göra mycket mer 

tillsammans), som är en positiv och 

konstruktiv utgångspunkt för den 

pågående diskussionen om framtiden för 

EU:s finanser och följaktligen den 

framtida modellen för Europeiska 

unionen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta ett scenario 

som beaktar parlamentets 

rekommendationer för att kunna möta 

nuvarande och framtida utmaningar, och 

3. Europaparlamentet fördömer 

förslagen om att minska de 

sammanhållningspolitiska 

budgetanslagen, antingen i absoluta tal 

eller relativt sett, och erinrar sig här att 

budgetposterna för social och territoriell 

sammanhållning, för hållbar tillväxt och 

för naturtillgångar blivit kraftigt 

nedskurna i de två tidigare fleråriga 

budgetramarna (alltså för 2007–2014 och 

för 2014–2020). Parlamentet konstaterar 

att detta uppenbart vederlägger tanken på 

att ekonomisk och social sammanhållning 

ska prioriteras, liksom den av EU-

institutionerna så mångomskrutna tanken 

på solidaritet inom EU. 
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för att fastställa en ny uppsättning 

prioriteringar. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Ändringsförslag  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet beklagar djupt 

det val man övervägt, om att öka 

budgetanslagen till militarism, överdrivet 

säkerhetstänkande och inblandning 

utomlands. Här har man av politiska och 

ideologiska skäl valt att finansiera och 

främja ett flertal aktuella väpnade 

konflikter, men det har också föranlett 

migrationsflöden och resursutplundring i 

utvecklingsländer. Parlamentet tar 

avstånd från kommissionens påstående 

om att 1,5 miljarder euro i form av EU-

budgetmedel under varje år av tiden efter 

2020 kommer att avsättas för Europeiska 

försvarsfonden, vilket tillsammans med 

medlemsstaternas bidrag till finansiering 

av gemensamma utvecklingsprojekt skulle 

kunna medföra årliga kostnader på 5,5 

miljarder euro för försvarsforskning och 

försvarskapacitet. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Ändringsförslag  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 3c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3c. Europaparlamentet fördömer 

skarpt den nyliberala tonen i detta 

diskussionsunderlag, eftersom den leder 

till att unionsmedborgarna påtvingas den 

nyliberala modellen, genom sina förslag 

om att man i nästa fleråriga budgetplan 

bör införa en hårdare bindning till 

makroekonomiska villkor, så att 

utbetalningen av sammanhållningsmedel 

knyts hårdare till genomförandet av 

strukturreformer, ekonomisk styrning och 

den europeiska planeringsterminen. 

Parlamentet avvisar dessutom alla försök 

att göra utbetalningen av EU-

budgetmedel beroende av hur det är ställt 

med rättsstaten i medlemsstaterna. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Ändringsförslag  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet tar avstånd 

från att anslagen till försvar och externa 

åtgärder avses ökas genom överföringar 

av sammanhållningsmedel. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Ändringsförslag  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 3d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3d. Europaparlamentet beklagar djupt 

att de fem scenarierna, fastän de 

innefattar olika förslag om 

budgetallokeringen och budgetintäkternas 

ursprung, har en gemensam nämnare, 

nämligen att de alla innefattar planer på 

att sammanhållnings- och 

jordbruksutgifterna ska minska, antingen 

de uttrycks i absoluta tal eller relativt sett, 

så att utgifterna för externa åtgärder, 

försvar och säkerhet ökar. Parlamentet 

konstaterar att detta i högsta grad är en 

fråga om ideologi och klart låter det 

framgå vem och vad den europeiska 

kapitalistiska integrationen är bra för. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Ändringsförslag  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 3e (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3e Europaparlamentet vill att det 

inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken ska bli slut på 

ojämlikheten i fråga om hur 

betalningarna fördelas på olika 

medlemsstater, produktionscentrum och 

producenter. 

Or. en 



 

AM\1137621SV.docx  PE611.491v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

19.10.2017 B8-0565/20 

Ändringsförslag  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet påminner om att 

unionen, enligt artikel 311 i EUF-fördraget, 

ska se till att den har nödvändiga medel för 

att nå sina mål. Parlamentet anser att 

bristerna i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, omfattningen av de nya 

prioriteringarna och konsekvenserna av 

Förenade kungarikets utträde leder till 

samma slutsats: Behovet av att gå utöver 

taket för utgifter på 1 % av EU:s 

bruttonationalinkomst (BNI) och därför 

avsevärt öka unionens budget för att kunna 

möta framtida utmaningar. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang en 

eventuell nominell minskning av volymen 

på EU:s budget i nästa fleråriga budgetram, 

och anser därför att nästa fleråriga 

budgetram bör fastställas till minst 1,23 % 

av EU:s BNI. Parlamentet förespråkar en 

diskussion mellan medlemsstaterna i denna 

fråga. 

4. Europaparlamentet påminner om att 

unionen, enligt artikel 311 i EUF-fördraget, 

ska se till att den har nödvändiga medel för 

att nå sina mål. Parlamentet anser att 

bristerna i den nuvarande fleråriga 

budgetramen, omfattningen av de nya 

prioriteringarna och konsekvenserna av 

Förenade kungarikets utträde leder till 

samma slutsats: Behovet av att gå utöver 

taket för utgifter på 1 % av EU:s 

bruttonationalinkomst (BNI) och därför 

avsevärt öka unionens budget för att kunna 

möta framtida utmaningar. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang en 

eventuell nominell minskning av volymen 

på EU:s budget i nästa fleråriga budgetram, 

och anser därför att nästa fleråriga 

budgetram bör fastställas till minst 8 % av 

EU:s BNI. Parlamentet förespråkar en 

diskussion mellan medlemsstaterna i denna 

fråga. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Ändringsförslag  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet erinrar sig att 

den senaste fleråriga budgetramen, som 

antogs för perioden 2014–2020, uppgick 

till mindre än 1 % av medlemsstaternas 

bruttonationalinkomst, vilket innebär en 

kännbar minskning sedan den tidigare 

fleråriga budgetramen. Parlamentet 

efterlyser därför en rejäl förstärkning av 

EU:s budget, som minst bör fördubblas, 

och vill ha en budget som består av 

medlemsstaternas 

bruttonationalinkomstbaserade bidrag så 

att solidariteten mellan bidragsgivarna får 

finnas kvar och förbättras. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Ändringsförslag  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att 

EU:s budget främst finansieras från 

nationella bidrag, som baseras på BNI, i 

stället för genuint egna medel, vilket 

föreskrivs i EU-fördragen. Parlamentet 

upprepar sitt engagemang för en 

övergripande reform av EU:s system för 

egna medel, med enkelhet, rättvisa och 

öppenhet som ledande principer, och i 

linje med rekommendationerna från 

högnivågruppen för egna medel. 

Parlamentet betonar att ett sådant system 

bör innehålla en balanserad korg med 

nya egna EU-medel, som tas fram för att 

främja EU:s politiska mål och som bör 

införas progressivt i syfte att skapa 

rättvisare och stabilare EU-finanser. 

Parlamentet framhåller dessutom att 

Förenade kungarikets utträde ur unionen 

innebär en möjlighet att sätta stopp för alla 

rabatter. Parlamentet förväntar sig att 

kommissionen lägger fram ambitiösa 

lagstiftningsförslag i detta syfte och 

betonar att både utgifts- och inkomstsidan i 

nästa fleråriga budgetram kommer att 

behandlas som ett enda paket under de 

kommande förhandlingarna. 

5. Europaparlamentet betonar att 

EU:s eventuella system för egna medel 

inte bör urholka och träda i stället för 

principen om bidragsbaserad solidaritet. 

Parlamentet framhåller dessutom att 

Förenade kungarikets utträde ur unionen 

innebär en möjlighet att sätta stopp för alla 

rabatter. Parlamentet förväntar sig att 

kommissionen lägger fram 

lagstiftningsförslag i detta syfte och 

betonar att både utgifts- och inkomstsidan i 

nästa fleråriga budgetram kommer att 

behandlas som ett enda paket under de 

kommande förhandlingarna. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Ändringsförslag  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens avsikt att utforma den 

framtida EU-budgeten på grundval av 

principerna om ett europeiskt mervärde, 

fokus på resultat, ansvarsskyldighet, 

större flexibilitet inom en stabil ram och 

förenklade bestämmelser, i enlighet med 

diskussionsunderlaget. 

utgår 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Ändringsförslag  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet anser att EU 

bör gå vidare i riktning mot en 

finanspolitisk union, som utformats enligt 

en solidarisk och progressiv modell under 

parlamentets tillsyn, och att EU på 

intäktssidan bör stödja den finanspolitiska 

kapaciteten genom en omläggning av 

skattesystemet, vilket skulle innebära ett 

avskaffande av alla skatterabatter som 

hittills införts. Parlamentet anser att EU:s 

ekonomier bör bidra efter sin respektive 

förmåga i ekonomiskt hänseende, liksom 

också utgående från sin respektive 

inkomst per capita. Parlamentet 

konstaterar att en solidarisk modell av det 

här slaget förutsätter en harmonisering av 

bolagsskatten på europeisk nivå när det 

gäller skattebasen, så att det införs en 

miniminivå för den effektiva skattesatsen, 

liksom också att det skapas ett enhetligt 

system för vinstberäkning genom att 

transnationella koncerner åläggs 

deklarera alla sina inkomster, åtminstone 

inom EU. Parlamentet anser också att det 

är oumbärligt med nya skatteformer, 

såsom en skatt på växthusgasutsläpp och 

på finansiella transaktioner, till 

förebyggande av mekanismer för 

spekulation och andra beteenden på 
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finansmarknaden som skulle kunna 

utlösa systemrisker. En ytterligare 

förutsättning är att skatteparadis isoleras 

genom att transaktioner med orättvisa 

eller samarbetsovilliga 

skattejurisdiktioner förbjuds eller beläggs 

med påföljder. 

Or. en 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet erkänner att 

strävan efter europeiskt mervärde är en 

grundläggande fråga som måste 

behandlas och instämmer i att unionens 

budget bland annat bör vara ett verktyg 

för att uppnå målen i fördraget och 

tillhandahålla europeiska kollektiva 

nyttigheter. Parlamentet noterar dock den 

mångfacetterade karaktären av begreppet 

europeiskt mervärde och dess många 

tolkningar, och varnar för varje försök att 

använda definitionen för att ifrågasätta 

relevansen av EU:s politik och program 

av rent kvantitativa eller kortsiktiga 

ekonomiska skäl. Parlamentet anser att 

det finns ett tydligt mervärde om en åtgärd 

på EU-nivå 

– går längre än vad som är möjligt med 

nationella, regionala eller lokala 

insatser (spridningseffekt), 

– uppmuntrar åtgärder på nationell, 

regional eller lokal nivå för att uppfylla 

mål i EU-fördraget som annars inte 

skulle genomföras, 

– stöder åtgärder som endast kan 

finansieras genom att man slår ihop 

medel på EU-nivå på grund av att de 

har ett mycket stort 

9. Europaparlamentet instämmer i att 

unionens budget bör främja offentliga 

investeringar genom stöd till produktiva 

och strategiska sektorer (också i form av 

att de moderniseras och görs hållbara), 

samt till sysselsättningsskapande, kampen 

mot fattigdom, social utestängning och 

ojämlikhet, liksom till miljöskydd och till 

att varje lands och regions potential får 

komma till sin fulla rätt, jämte till externa 

förbindelser som grundar sig på 

solidaritet, samarbete, ömsesidig respekt 

och fred. 
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finansieringsbehov, eller 

– bidrar till att uppnå och stödja freden 

och stabiliteten i EU:s grannskap och 

längre bort. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ytterligare utveckla konceptet med 

europeiskt mervärde samtidigt som 

territoriella särdrag beaktas. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att föreslå 

lämpliga resultatindikatorer för detta 

ändamål. 

Or. en 
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Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

för budgetutskottet 

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet påtalar att Efsi 

inte förmått främja tillräckligt omfattande 

investeringar i lämpliga 

verksamhetsformer. Nu är det dags att 

ersätta Efsi, som missbrukat 

finansieringsinstrument och hjälpt den 

privata sektorn att finansiera 

investeringar som skulle ha gjorts i vilket 

fall som helst, under tillämpning av 

logiken om att förlusterna ska socialiseras 

medan vinsterna privatiseras. Parlamentet 

uppmanar EU att i stället ta fram en 

heltäckande offentlig plan för sociala 

investeringar och investeringar i miljön, 

som finansieras med hjälp av ny 

finanspolitisk kapacitet och inriktar sig på 

utvecklingen av de mest missgynnade 

regionerna, samt innefattar ett åtagande 

om ekologisk övergång, utveckling av 

nationsöverskridande infrastrukturer och 

teknik jämte en miljöeffektiv användning 

av råvaror och förnybar energi, så att det 

skapas flera och bättre arbetstillfällen. 

Här skulle den lämpligaste 

investeringspolitiken med tanke på en 

omläggning av industrin i hållbar 

riktning bestå i att man prioriterade 

vetenskap och innovativ utveckling av ren 

och miljöeffektiv teknik som för med sig 

optimal råvaruanvändning och en 
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anpassning av produktionen efter sociala 

behov så att det ekologiska fotavtrycket 

minskar. 

Or. en 

 

 


