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22.7.2020 B9-0229/11

Ändringsförslag 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet beklagar starkt 
att Europeiska rådet kraftigt försvagade 
kommissionens och parlamentets insatser 
för att värna rättsstatsprincipen, de 
grundläggande rättigheterna och 
demokratin inom ramen för den fleråriga 
budgetramen och 
återhämtningsinstrumentet Next 
Generation EU. Parlamentet upprepar sin 
begäran om att kunna utöva sina 
lagstiftningsbefogenheter beträffande 
kommissionens föreslagna mekanism, för 
att skydda EU:s budget där det finns ett 
systemhot mot värdena i artikel 2 i EU-
fördraget och där unionens ekonomiska 
intressen står på spel. Parlamentet betonar 
att mekanismen bör aktiveras genom 
omvänd kvalificerad majoritet om den ska 
fungera. Parlamentet understryker att 
mekanismen inte får påverka statliga 
organs eller medlemsstaters skyldigheter 
att göra utbetalningar till slutliga 
stödmottagare. Parlamentet understryker 
att förordningen om rättsstatsprincipen 
kommer att antas inom 
medbeslutandeförfarandet.

9. Europaparlamentet beklagar starkt 
att Europeiska rådet kraftigt försvagade 
kommissionens och parlamentets insatser 
för att värna rättsstatsprincipen, de 
grundläggande rättigheterna och 
demokratin inom ramen för den fleråriga 
budgetramen och 
återhämtningsinstrumentet Next 
Generation EU. Parlamentet förklarar att 
det inte tänker godkänna den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 om inte en 
bindande villkorsmekanism inkluderas i 
överenskommelsen. Parlamentet upprepar i 
det här sammanhanget också sin begäran 
om att kunna utöva sina 
lagstiftningsbefogenheter beträffande 
kommissionens föreslagna mekanism, för 
att skydda EU:s budget där det finns ett 
systemhot mot värdena i artikel 2 i EU-
fördraget och där unionens ekonomiska 
intressen står på spel. Parlamentet betonar 
att mekanismen bör aktiveras genom 
omvänd kvalificerad majoritet om den ska 
fungera. Parlamentet understryker att 
mekanismen inte får påverka statliga 
organs eller medlemsstaters skyldigheter 
att göra utbetalningar till slutliga 
stödmottagare. Parlamentet understryker 
att förordningen om rättsstatsprincipen 
kommer att antas inom 
medbeslutandeförfarandet.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/12

Ändringsförslag 12
Manuel Bompard
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar därför 
att reformen bör inkludera en uppsättning 
nya egna medel som måste föras in i 
budgeten den 1 januari 2021. Parlamentet 
betonar att plastskatten bara är ett första 
steg mot att uppfylla parlamentets 
förväntningar. Parlamentet tänker 
förhandla fram en rättsligt bindande 
tidsplan, som budgetmyndigheten måste 
fatta beslut om, för att införa fler egna 
medel under första halvan av perioden för 
nästa fleråriga budgetram, till exempel 
utsläppshandelssystemet (och intäkter 
därifrån i samband med eventuella framtida 
utvidgningar), en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna, en skatt 
på digitala tjänster, en skatt på finansiella 
transaktioner och en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas. Parlamentet 
begär att halvtidsöversynen av den 
fleråriga budgetramen ska användas för att 
vid behov lägga till fler egna medel under 
den andra halvan av perioden för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 för att 
säkerställa att målet kommer att nås i slutet 
av denna period.

11. Europaparlamentet betonar därför 
att reformen bör inkludera en uppsättning 
nya egna medel som måste föras in i 
budgeten den 1 januari 2021. Parlamentet 
betonar att plastskatten bara är ett första 
steg mot att uppfylla parlamentets 
förväntningar. Parlamentet tänker 
förhandla fram en rättsligt bindande 
tidsplan, som budgetmyndigheten måste 
fatta beslut om, för att införa fler egna 
medel under första halvan av perioden för 
nästa fleråriga budgetram, till exempel 
utsläppshandelssystemet (och intäkter 
därifrån i samband med eventuella framtida 
utvidgningar), en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna, en skatt 
på digitala tjänster, en skatt på finansiella 
transaktioner, en förmögenhetsskatt, en 
skatt på flygbränsle, en skatt på 
oförutsedda vinster och en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas. Parlamentet 
begär att halvtidsöversynen av den 
fleråriga budgetramen ska användas för att 
vid behov lägga till fler egna medel under 
den andra halvan av perioden för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 för att 
säkerställa att målet kommer att nås i slutet 
av denna period.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/13

Ändringsförslag 13
Marc Botenga
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar därför 
att reformen bör inkludera en uppsättning 
nya egna medel som måste föras in i 
budgeten den 1 januari 2021. Parlamentet 
betonar att plastskatten bara är ett första 
steg mot att uppfylla parlamentets 
förväntningar. Parlamentet tänker 
förhandla fram en rättsligt bindande 
tidsplan, som budgetmyndigheten måste 
fatta beslut om, för att införa fler egna 
medel under första halvan av perioden för 
nästa fleråriga budgetram, till exempel 
utsläppshandelssystemet (och intäkter 
därifrån i samband med eventuella 
framtida utvidgningar), en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna, en skatt 
på digitala tjänster, en skatt på finansiella 
transaktioner och en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas. 
Parlamentet begär att halvtidsöversynen 
av den fleråriga budgetramen ska 
användas för att vid behov lägga till fler 
egna medel under den andra halvan av 
perioden för den fleråriga budgetramen 
2021–2027 för att säkerställa att målet 
kommer att nås i slutet av denna period.

11. Europaparlamentet betonar att 
införande av nya egna medel under inga 
omständigheter bör få ske på 
arbetstagarnas bekostnad, och uppmanar 
därför EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att finansiera 
återhämtningen genom skatter som riktar 
sig till både stora multinationella företag 
och de mest välbärgade personerna, att 
föreslå en ambitiös 
förmögenhetsbeskattning, att fastställa en 
effektiv lägsta bolagsskattesats på 25 %, 
med högre satser för de mest lönsamma 
multinationella företagen, särskilt de 
inom finanssektorn som har dragit nytta 
av kortsiktiga och spekulativa 
transaktioner, samt att stödja en skatt på 
finansiella transaktioner.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/14

Ändringsförslag 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uttrycker sin 
besvikelse över bristen på ett tydligt 
åtagande för den gröna omställningen. 
Parlamentet anser att 50 % av den 
fleråriga budgetramen och 
återhämtningsfonden bör anslås till 
utgifter för klimat och biologisk 
mångfald. Parlamentet insisterar på att 
klimatrelaterade utgifter och utgifter med 
anknytning till biologisk mångfald måste 
spåras med hjälp av en metod som är mer 
robust, transparent och heltäckande än 
OECD:s nuvarande system med 
klimatmarkörer, på grundval av principen 
om återhållsamhet, bland annat genom 
att utgifter som påverkar klimatet och den 
biologiska mångfalden negativt också får 
negativa konsekvenser för de totala 
anslagen.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Ändringsförslag 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet påpekar att 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
bidrag till klimat och biologisk mångfald i 
hög grad har överskattats, vilket 
framhållits av revisionsrätten. 
Parlamentet noterar iakttagelsen i 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
13/2020 att den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2014–2020 inte har 
bidragit till att stoppa förlusten av 
biologisk mångfald. Parlamentet betonar i 
detta avseende vikten av att sätta stopp för 
allt skadligt jordbruksstöd, inklusive 
kampanjer som främjar djurbaserade 
produkter.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Ändringsförslag 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 13c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13c. Europaparlamentet betonar att 
klimatintegreringen i den fleråriga 
budgetramen och återhämtningsfonden 
måste ske på ett socialt rättvist sätt, så att 
bördorna fördelas enligt principen om att 
förorenaren betalar och inte belastar de 
mest utsatta människorna och 
samhällena. Parlamentet framhåller i 
detta avseende vikten av att säkerställa 
bra och anständiga arbetstillfällen för 
arbetstagare i de sektorer som påverkas av 
den gröna omställningen, genom att 
säkerställa en både socialt och 
miljömässigt hållbar ekonomisk 
återhämtning.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Ändringsförslag 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet betonar att de 
interinstitutionella förhandlingarna bör 
omfatta beloppen per rubrik och per 
program i den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet pekar på att 
flaggskeppsprogrammen nu riskerar ett 
abrupt finansieringstapp från 2020 till 
2021. Parlamentet påpekar också att EU:s 
totala budget från och med 2024 kommer 
att ligga under budgetnivåerna för 2020, 
vilket äventyrar EU:s åtaganden och 
prioriteringar, särskilt den gröna given och 
den digitala agendan. Parlamentet insisterar 
på att de belopp som Europeiska rådet 
föreslagit måste höjas specifikt för program 
som rör klimat, digital omställning, hälsa, 
ungdomar, kultur, infrastruktur, forskning, 
gränsförvaltning och solidaritet (till 
exempel Horisont Europa, InvestEU, 
Erasmus+, barngarantin, Fonden för en 
rättvis omställning, programmet för ett 
digitalt Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, Life+, programmet 
EU för hälsa, Fonden för integrerad 
gränsförvaltning, Kreativa Europa, 
programmet för rättigheter och värden, 
Europeiska försvarsfonden, instrumentet 
för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete (NDICI) och humanitärt 
bistånd), samt relevanta EU-byråer och 
Europeiska åklagarmyndigheten.

14. Europaparlamentet betonar att de 
interinstitutionella förhandlingarna bör 
omfatta beloppen per rubrik och per 
program i den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet pekar på att 
flaggskeppsprogrammen nu riskerar ett 
abrupt finansieringstapp från 2020 till 
2021. Parlamentet påpekar också att EU:s 
totala budget från och med 2024 kommer 
att ligga under budgetnivåerna för 2020, 
vilket äventyrar EU:s åtaganden och 
prioriteringar, särskilt den gröna given och 
den digitala agendan. Parlamentet insisterar 
på att de belopp som Europeiska rådet 
föreslagit måste höjas specifikt för program 
som rör klimat, digital omställning, hälsa, 
ungdomar, kultur, infrastruktur, forskning, 
gränsförvaltning och solidaritet (till 
exempel Horisont Europa, InvestEU, 
Erasmus+, barngarantin, Fonden för en 
rättvis omställning, programmet för ett 
digitalt Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, Life+, programmet 
EU för hälsa, Fonden för integrerad 
gränsförvaltning, Kreativa Europa, 
programmet för rättigheter och värden, 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete (NDICI) och humanitärt 
bistånd), samt relevanta EU-byråer och 
Europeiska åklagarmyndigheten.
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22.7.2020 B9-0229/18

Ändringsförslag 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att en 
samordning av politiska prioriteringar och 
finansieringsprogram kräver att man inför 
horisontella principer i förordningarna om 
både den fleråriga budgetramen och Next 
Generation EU, men också i all annan 
relevant lagstiftning, FN:s mål för hållbar 
utveckling, insatserna för 
konkurrenskraftiga och framtidsinriktade 
EU-mål på lång sikt, en rättvis och socialt 
inkluderande omställning samt ett rättsligt 
bindande finansieringsmål för klimatet på 
30 % respektive för biologisk mångfald på 
10 %. Parlamentet betonar därför att en 
transparent, heltäckande och ändamålsenlig 
spårningsmetod snabbt bör antas, och vid 
behov justeras vid halvtidsöversynen av 
den fleråriga budgetramen, vad gäller 
anslag för såväl klimatet som den 
biologiska mångfalden. Parlamentet 
påpekar vikten av att förankra principen 
om att ”inte vålla skada” i förordningarna 
om både den fleråriga budgetramen och 
Next Generation EU. Parlamentet pekar 
också på vikten av att gradvis fasa ut stöd 
till fossila bränslen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga en hänvisning 
till taxonomiförordningen för 
investeringar.

15. Europaparlamentet betonar att en 
samordning av politiska prioriteringar och 
finansieringsprogram kräver att man inför 
horisontella principer i förordningarna om 
både den fleråriga budgetramen och Next 
Generation EU, men också i all annan 
relevant lagstiftning, FN:s mål för hållbar 
utveckling, insatserna för 
konkurrenskraftiga och framtidsinriktade 
EU-mål på lång sikt, en rättvis och socialt 
inkluderande omställning samt ett rättsligt 
bindande finansieringsmål för klimatet på 
30 % respektive för biologisk mångfald på 
10 %. Parlamentet betonar därför att en 
transparent, heltäckande och ändamålsenlig 
spårningsmetod snabbt bör antas, och vid 
behov justeras vid halvtidsöversynen av 
den fleråriga budgetramen, vad gäller 
anslag för såväl klimatet som den 
biologiska mångfalden. Parlamentet 
påpekar vikten av att förankra principerna 
om att ”inte vålla skada” och ”förorenaren 
betalar” på alla områden i förordningarna 
om både den fleråriga budgetramen och 
Next Generation EU. Parlamentet pekar 
också på vikten av att gradvis fasa ut stöd 
till fossila bränslen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga en hänvisning 
till taxonomiförordningen för 
investeringar. Parlamentet understryker 
dessutom i detta avseende EU:s 
gemensamma ansvar att övervinna covid-
19-krisen globalt, särskilt i 
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utvecklingsländerna.
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22.7.2020 B9-0229/19

Ändringsförslag 19
João Ferreira, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet anser att 
investeringsalternativ måste vara i linje 
med människors och medlemsstaters 
verkliga behov. Parlamentet fördömer och 
förkastar varje form av ekonomisk och 
politisk villkorlighet i 
rådsöverenskommelsen, oavsett om det rör 
sig om användningen av medel inom 
ramen för den fleråriga budgetramen 
eller användningen av medel från 
återhämtningsplanen, som avser att 
ingripa i staternas suveräna beslut om 
programplanering och genomförande av 
fonderna.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Ändringsförslag 20
João Ferreira, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet anser att 
återhämtningsfonden inte räcker till för 
investeringsbehoven. Parlamentet 
påpekar att fonden, såväl låne- som 
bidragsdelen, utgör förskott på pengar 
som kommer att betalas senare, antingen 
genom återbetalning av det som lånats 
eller genom en minskning av framtida 
anslag från budgeten från och med 2028.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Ändringsförslag 21
Marc Botenga
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att en 
tydlig och realistisk återbetalningsplan är 
av avgörande betydelse för att Next 
Generation EU ska lyckas och utgör ett 
trovärdighetstest för hela EU. Parlamentet 
anser att skuldåterbetalning inte får belasta 
framtida EU-budgetar och kommande 
generationer i Europa, och bör inledas 
snarast möjligt. Parlamentet anser att det 
klart och tydligt måste anges att pengarna 
kommer från faciliteten för återhämtning 
och resiliens, med lämpliga 
transparenskrav, till exempel krav på att 
offentliggöra en förteckning över de 
slutliga stödmottagarna.

23. Europaparlamentet betonar att en 
tydlig och realistisk återbetalningsplan är 
av avgörande betydelse för att Next 
Generation EU ska lyckas och utgör ett 
trovärdighetstest för hela EU. Parlamentet 
anser att skuldåterbetalning inte får ske på 
bekostnad av sociala rättigheter, löner, 
pensioner eller offentliga tjänster eller 
belasta framtida EU-budgetar och 
kommande generationer i Europa, och bör 
inledas snarast möjligt. Parlamentet anser 
att det klart och tydligt måste anges att 
pengarna kommer från faciliteten för 
återhämtning och resiliens, med lämpliga 
transparenskrav, till exempel krav på att 
offentliggöra en förteckning över de 
slutliga stödmottagarna.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Ändringsförslag 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet beklagar djupt 
att överenskommelsen inte säkerställer att 
ekonomiskt stöd endast ges till företag 
som följer tillämpliga kollektivavtal eller 
att de mottagande företagen avstår från 
att göra aktieåterköp eller betala 
utdelning till aktieägare och bonusar till 
företagsledningen. Parlamentet beklagar 
också att överenskommelsen inte ser till 
att statligt stöd och ekonomiskt stöd inte 
beviljas företag som är registrerade i 
länder på unionens lista över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet.

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/23

Ändringsförslag 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet är mycket 
bekymrat över den betydande förlusten av 
offentliga intäkter på grund av skatteflykt 
med koppling till EU-länder. Parlamentet 
anser att det är mycket viktigt att företag 
som är baserade i skatteparadis inom EU 
utesluts från finansiella stödprogram.

Or. en


