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21.10.2015 A8-0298/48 

Ändringsförslag  48 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia 

Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 28a. Europaparlamentet insisterar på 

behovet av ytterligare stöd till små 

jordbruk, eftersom dessa håller kvar 

många direkta arbetstillfällen på 

landsbygden och är nödvändiga för att 

säkra att områdena är befolkade och att 

marken sköts. Parlamentet insisterar på 

att främjandet av och reklam för lokala 

marknader och verksamheter prioriteras 

för att öka medvetenheten om deras 

bidrag till de lokala ekonomierna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att prioritera en 

offentlig politik som fasar ut orsakerna 

till prissvängningarna för 

jordbruksprodukter, vilka förekommer allt 

oftare och får negativa effekter för 

jordbrukarnas inkomster. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Ändringsförslag  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Miloslav 

Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 31a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 31a. Europaparlamentet avvisar all 

användning av EU-budgeten för att 

finansiera ett militaristiskt och nyliberalt 

EU. Det behövs ett alternativt program 

som främjar hållbar utveckling och en 

stärkt miljövänlig intern efterfrågan 

baserad på progressiva löner, full 

sysselsättning med rättigheter, social 

välfärd, utrotning av fattigdom och social 

utestängning samt förbättrad social och 

ekonomisk sammanhållning. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/50 

Ändringsförslag  50 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 42a. Europaparlamentet anser att EU-

budgeten är av avgörande betydelse för att 

nå ut till människor i nöd och insisterar 

på att man i budgeten måste gå över från 

militära och säkerhetsmässiga utgifter till 

en civil- och utvecklingsinriktad 

utrikespolitik, för att minska de militära 

utgifterna på lång sikt. Parlamentet 

upprepar sin ståndpunkt att medel under 

denna rubrik måste anslås till en fredlig 

och civil utrikespolitik, som säkerställer 

att unionen upprätthåller sina åtaganden 

avseende fattigdomsbekämpning, hållbar 

utveckling, millennieutvecklingsmålen, 

vapenkontroll, fördraget om förhindrande 

av spridning av kärnvapen och 

kärnvapennedrustning. Parlamentet 

noterar att detta visar att solidariteten 

med tredjeländer är stor samtidigt som 

parlamentet insisterar på att det är 

nödvändigt att anta en heltäckande och 

människorättsbaserad strategi, som 

kopplar migration till utveckling och som 

garanterar integreringen av migrerande 

arbetstagare, asylsökande och flyktingar. 

Parlamentet påminner om att ytterligare 

åtgärder måste vidtas för att främja en 
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inhemsk utveckling som kan skapa sunda 

och ömsesidigt fördelaktiga förhållanden 

och främja grundläggande europeiska 

värderingar. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Ändringsförslag  51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet noterar att unionens 

regionala förvaltningsfond för insatser mot 

den syriska krisen och EU:s 

förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika 

inriktade på stabilitet och insatser mot de 

bakomliggande orsakerna till irreguljär 

migration och fördrivna personer inrättades 

eftersom EU-budgeten saknar både 

nödvändig flexibilitet och medel för att 

snabbt och på ett heltäckande sätt kunna 

hantera krisen. Parlamentet betonar att man 

behöver hitta en mer heltäckande lösning 

vid översynen av den fleråriga 

budgetramen för hur stödet från EU:s 

budget till humanitärt bistånd och 

utvecklingsarbete kan göras effektivare och 

snabbare tillgängligt och hur det på ett 

framgångsrikt sätt kan samordnas med 

Europeiska utvecklingsfonden och 

bilateralt stöd från medlemsstaterna. 

Parlamentet vill att de extra anslagen för 

programmen under rubrik 4 särskilt 

används för att öka medlen till de två 

förvaltningsfonderna samt till omedelbart 

stöd via UNHCR och 

världslivsmedelsprogrammet. Parlamentet 

uppmanar de enskilda medlemsstaterna att 

43. Europaparlamentet noterar att unionens 

regionala förvaltningsfond för insatser mot 

den syriska krisen och EU:s 

förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika 

inriktade på stabilitet och insatser mot de 

bakomliggande orsakerna till irreguljär 

migration och fördrivna personer inrättades 

eftersom EU-budgeten saknar både 

nödvändig flexibilitet och medel för att 

snabbt och på ett heltäckande sätt kunna 

hantera krisen. Parlamentet betonar att man 

behöver hitta en mer heltäckande lösning 

vid översynen av den fleråriga 

budgetramen för hur stödet från EU:s 

budget till humanitärt bistånd och 

utvecklingsarbete kan göras effektivare och 

snabbare tillgängligt och hur det på ett 

framgångsrikt sätt kan samordnas med 

Europeiska utvecklingsfonden och 

bilateralt stöd från medlemsstaterna. 

Parlamentet vill att de extra anslagen för 

programmen under rubrik 4 särskilt 

används för att öka medlen till de två 

förvaltningsfonderna samt till omedelbart 

stöd via UNHCR och 

världslivsmedelsprogrammet. Parlamentet 

upprepar behovet att anta en heltäckande 
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gå från ord till handling och utan dröjsmål 

bidra med de ytterligare medel som behövs 

för att komplettera EU:s medel till 

förvaltningsfonderna och täppa till 

finansieringsluckan hos FN-organen. 

Parlamentet noterar att förteckningen över 

projekt som finansieras av 

förvaltningsfonderna ytterligare försvagar 

rådets försvar att det råder bristande 

förmåga att utnyttja anslag i rubrik 4. 

och människorättsbaserad strategi, som 

kopplar migration till utveckling och som 

garanterar integreringen av migrerande 

arbetstagare, asylsökande och flyktingar, 

samtidigt som man stöder att nytt politiskt 

och budgetmässigt åtagande gentemot 

ursprungsländer och transitländer. 
Parlamentet uppmanar de enskilda 

medlemsstaterna att gå från ord till 

handling och utan dröjsmål bidra med de 

ytterligare medel som behövs för att 

komplettera EU:s medel till 

förvaltningsfonderna och täppa till 

finansieringsluckan hos FN-organen. 

Parlamentet noterar att förteckningen över 

projekt som finansieras av 

förvaltningsfonderna ytterligare försvagar 

rådets försvar att det råder bristande 

förmåga att utnyttja anslag i rubrik 4.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/52 

Ändringsförslag  52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 58a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 58a. Europaparlamentet rekommenderar 

att EU-institutionerna måste se till att 

avtalsslutande parter i tredjeländer iakttar 

arbetsrättsliga regler, särskilt 

arbetstagarnas grundläggande rätt att 

förhandla och komma överens om 

arbetsförhållanden och löner med sina 

arbetsgivare och att institutionerna därför 

i största möjliga utsträckning bör utnyttja 

flygbolag som erkänner fackföreningar 

och som har ett gott anseende när det 

gäller respekten för arbetstagarnas 

rättigheter. 

Or. en 

 

 


