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8.3.2018 A8-0048/69 

Ändringsförslag  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 3c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3c. Europaparlamentet påminner om 

att Europeiska unionen, i dess nuvarande 

form, har byggts utan de europeiska 

folken och att nästa fleråriga budgetram 

måste syfta till att omvandla den till ett 

Europa som respekterar miljön och är 

socialt rättvis. Parlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram bör ses som en del i 

en strategi för att på nytt bekräfta 

Europeiska unionens centrala mål, dvs. 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning, och som en del i en 

bredare diskussion om återuppbyggnaden 

av Europa till förmån för alla 

medborgare. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Ändringsförslag  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, 

Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet är övertygat om 

att nästa fleråriga budgetram bör bygga på 

unionens väletablerade politik och 

prioriteringar som syftar till att främja fred, 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet mellan könen, 

stimulera välfärd, långsiktig och hållbar 

ekonomisk tillväxt och forskning och 

innovation, skapa högkvalitativ 

sysselsättning som leder till anständiga 

arbetstillfällen, bekämpa 

klimatförändringarna, och främja 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning samt solidaritet mellan 

medlemsstaterna och medborgarna. 

Parlamentet anser att dessa pelare är en 

förutsättning för en väl fungerande inre 

marknad och för den ekonomiska och 

monetära unionen samt för att stärka 

Europas ställning i världen. Parlamentet 

anser att de är mer relevanta än någonsin 

för Europas framtida strävanden. 

4. Europaparlamentet är övertygat om 

att nästa fleråriga budgetram bör bygga på 

unionens väletablerade politik och 

prioriteringar som syftar till att främja fred, 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet mellan könen, 

stimulera välfärd, långsiktig och hållbar 

ekonomisk tillväxt och forskning och 

innovation, skapa högkvalitativ 

sysselsättning med lagstadgade rättigheter 

som leder till anständiga arbetstillfällen, 

bekämpa klimatförändringarna, och främja 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning samt solidaritet mellan 

medlemsstaterna och medborgarna. 

Parlamentet anser att nästa fleråriga 

budgetram bör bidra till en cirkulär och 

koldioxidsnål ekonomi. Parlamentet 

betonar att inget europeiskt land bör 

uteslutas från en hållbar tillväxt, även om 

landet inte är medlem i EU. Parlamentet 

anser att dessa länder är mer relevanta än 

någonsin för Europas framtida strävanden. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Ändringsförslag  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram bör göra det möjligt 

för unionen att finna lösningar på och gå 

starkare ur årtiondets kriser, det vill säga 

den ekonomiska och finansiella nedgången, 

ungdomsarbetslösheten, den ihållande 

fattigdomen och social utestängningen, 

migrations- och flyktingkrisen, 

klimatförändringar och naturkatastrofer, 

miljöförstöring, förlust av biologisk 

mångfald, terrorism och instabilitet, för att 

bara nämna ett fåtal. Parlamentet 

understryker att dessa globala 

gränsöverskridande utmaningar med 

inhemska konsekvenser visar på det 

ömsesidiga beroendet mellan våra 

ekonomier och samhällen, och parlamentet 

betonar behovet av gemensamma åtgärder. 

5. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram bör göra det möjligt 

för unionen att finna lösningar på och gå 

starkare ur årtiondets kriser, det vill säga 

den ekonomiska och finansiella nedgången, 

ungdomsarbetslösheten, den ihållande 

fattigdomen och social utestängningen, 

migrations- och flyktingkrisen, 

klimatförändringar och naturkatastrofer, 

miljöförstöring, förlust av biologisk 

mångfald, terrorism och instabilitet, för att 

bara nämna ett fåtal. Parlamentet 

understryker att dessa globala 

gränsöverskridande utmaningar med 

inhemska konsekvenser visar på det 

ömsesidiga beroendet mellan våra 

ekonomier och samhällen, och parlamentet 

betonar behovet av gemensamma åtgärder. 

Parlamentet betonar vikten av att också se 

till att nästa fleråriga budgetram 

fokuserar på utmaningar och åtaganden 

på längre sikt. 

Or. en 



 

AM\1148031SV.docx  PE616.074v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2018 A8-0048/72 

Ändringsförslag  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet anser i 

synnerhet att det bör införas ett system för 

solidaritet, med särskilda program för att 

hjälpa och ge egenmakt till medlemsstater 

som har haft låga inkomster och låg 

tillväxt och som samtidigt brottas med 

långsiktig fattigdom och arbetslöshet, för 

att möjliggöra en omedelbar och lättare 

tillgång till EU-medel för att hantera 

nödsituationer. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Ändringsförslag  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, 

Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas, Tania González Peñas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5b. Europaparlamentet uppmanar EU 

att inte offra sammanhållningspolitiken. 

Or. en 

 

 


