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8.3.2018 A8-0048/111 

Ändringsförslag  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 82a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 82a. Europaparlamentet betonar att 

transportinfrastruktur, transportnät och 

transporttjänster av hög kvalitet är 

avgörande för den ekonomiska och 

sociala utvecklingen i länderna och 

regionerna, inte enbart för att de bidrar 

till ekonomisk tillväxt, främjar 

produktionssystemet och bidrar till att 

skapa sysselsättning och modernisera 

länderna och regionerna, utan också för 

att de spelar en grundläggande roll för att 

sammanföra människor och bekämpa 

befolkningens isolering. Parlamentet 

anser därför att de måste behandlas som 

en central politisk prioritering för 

ekonomisk tillväxt och territoriell, 

ekonomisk och social sammanhållning, 

vilket kräver offentlig kontroll av 

utvecklingen, förvaltningen och 

underhållet av transportinfrastruktur, 

transportnät och transporttjänster. 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Ändringsförslag  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 83a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 83a. Europaparlamentet förkastar 

användningen av EU:s budget till att 

finansiera strategier för liberalisering och 

privatisering av transporterna, såsom de 

strategier som ingår i de olika 

järnvägspaketen eller i projektet med det 

gemensamma europeiska luftrummet, 

eftersom de innebär en försämring av 

tjänsternas kvalitet och säkerhet, ökar 

exploateringen av arbetstagarna och 

underordnar denna strategiska sektor de 

multinationella företagens intressen. 

Or. pt 
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Ändringsförslag  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 83b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 83b. Europaparlamentet understryker 

vikten av att säkerställa finansieringen av 

genomförandet av en integrerad 

havspolitik (genom att främja marin 

forskning och utveckling av teknik och 

sjöfartsteknik i dess olika former, bl.a. 

skeppsbyggnad, i syfte att främja mer 

miljömässigt hållbara sjötransporter och 

hamninfrastrukturer inom ramen för en 

offentlig förvaltning som stärker 

fiskerisektorn, säkerställer 

moderniseringen av den, dess sociala och 

ekonomiska hållbarhet, resursernas 

hållbarhet och de yttersta randområdenas 

specifika roll och särdrag), samt av 

optimeringen av de multimodala 

förbindelserna och övergången till 

digitala transporttjänster och hållbara 

transportsätt, däribland de inre 

vattenvägarna. 

Or. pt 
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Ändringsförslag  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 84a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 84a. Europaparlamentet betonar att 

turismen är en viktig faktor för att främja 

de lokala och regionala ekonomierna och 

därmed den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen. Därför betonar 

parlamentet hur viktigt det är att gå över 

till en hållbar turismnäring som inte 

baseras på låga löner och osäkra 

anställningar, vilket kommer att kräva 

åtgärder för att motverka turismnäringens 

tydliga säsongsprägel, men också en 

bättre samordning mellan turism och 

infrastrukturprojekt liksom insatser för 

att bevara natur-, historie- och 

kulturarvet. 

Or. pt 
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Ändringsförslag  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 84b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 84b. Europaparlamentet kräver att 

utbetalningen av medel för transporter 

och turism inom ramen för nästa 

fleråriga budgetram beaktar de positiva 

effekterna när det gäller minskningen av 

skillnaderna mellan regionerna liksom 

bekämpningen och minskningen av de 

osäkra och säsongsbetonade 

anställningarna i dessa två sektorer. 

Or. pt 

 


