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8.3.2018 A8-0048/136 

Ändringsförslag  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

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 109a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  109a. Europaparlamentet motsätter sig 

en sammanslagning av alla externa 

instrument till ett enda instrument, då 

demokratisk kontroll, spårning av medel 

och utgifter, liksom parlamentarisk 

kontroll, kommer att försvåras och bli 

ännu mer begränsad. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Ändringsförslag  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

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 111 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

111. Europaparlamentet anser att en ny 

rubrik för ”säkerhet, fred och stabilitet för 

alla” skulle betona unionens prioritering 

av detta nya politiska ansvar, bekräfta 

dess specifika karaktär och skapa 

samstämdhet mellan dess interna och 

externa dimension. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Ändringsförslag  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

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 113 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

113. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram måste stödja 

inrättandet av en europeisk 

försvarsunion. Efter kommissionens 

meddelande inom detta område väntar 

parlamentet på de relevanta 

lagstiftningsförslagen, inbegripet ett 

särskilt EU-försvarsforskningsprogram 

och ett program för industriell utveckling 

som ska kompletteras av 

medlemsstaternas investeringar i 

gemensam utrustning. Parlamentet 

upprepar i detta sammanhang sin starka 

övertygelse om att ytterligare politiska 

prioriteringar bör kompletteras med 

ytterligare finansiella medel. Parlamentet 

påminner om att ökat försvarssamarbete, 

sammanläggning av forskning och 

framtagning av utrustning samt 

eliminering av dubbelarbete kommer att 

ge skjuts åt Europas försvarsindustris 

strategiska autonomi och 

konkurrenskraft, och kommer att leda till 

betydande effektivitetsvinster, vilka ofta 

uppskattas till ca 26 miljarder EUR per 

år.  

utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Ändringsförslag  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, 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 113 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

113. Europaparlamentet anser att nästa 

fleråriga budgetram måste stödja 

inrättandet av en europeisk försvarsunion. 

Efter kommissionens meddelande inom 

detta område väntar parlamentet på de 

relevanta lagstiftningsförslagen, 

inbegripet ett särskilt EU-

försvarsforskningsprogram och ett 

program för industriell utveckling som 

ska kompletteras av medlemsstaternas 

investeringar i gemensam utrustning. 

Parlamentet upprepar i detta sammanhang 

sin starka övertygelse om att ytterligare 

politiska prioriteringar bör kompletteras 

med ytterligare finansiella medel. 

Parlamentet påminner om att ökat 

försvarssamarbete, sammanläggning av 

forskning och framtagning av utrustning 

samt eliminering av dubbelarbete kommer 

att ge skjuts åt Europas försvarsindustris 

strategiska autonomi och 

konkurrenskraft, och kommer att leda till 

betydande effektivitetsvinster, vilka ofta 

uppskattas till ca 26 miljarder EUR per 

år. 

 

113. Europaparlamentet förkastar 

förslaget att nästa fleråriga budgetram bör 

stödja inrättandet av en europeisk 

försvarsunion. Parlamentet motsätter sig 

en fortsatt militarisering av EU, fortsatt 

inrättande av EU-

försvarsforskningsprogram och ett 

industriellt utvecklingsprogram för 

försvar och upprustning (EDIDP) och 

inrättandet av ett militärindustriellt 

komplex i EU. Parlamentet motsätter sig 

vidare en sammanslagning av den inre 

och den yttre säkerheten och 

underordningen av handels-, utvecklings- 

och energipolitiken under Gusp/GSFP. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att EU måste bli en strikt civil aktör igen, 

främja prioriteringar såsom utrotning av 

fattigdom och uppnående av de globala 

målen för hållbar utveckling, fredlig 

konfliktlösning, vapenkontroll, icke-

spridningssystemet och 

kärnvapennedrustning, rättvis handel och 

balanserade ekonomiska förbindelser. 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Ändringsförslag  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

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 113a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  113a. Europaparlamentet beklagar djupt 

det faktum att brexit har fungerat som ett 

tillfälle att förstärka och påskynda EU:s 

militarisering som är avsedd att leda till 

inrättandet av en militär union och en 

EU-armé. Parlamentet avvisar 

medlemsstaternas deltagande i EU:s 

politik för militär kapacitet och 

försvarsmateriel, såsom ett permanent 

strukturerat samarbete på 

försvarsområdet (Pesco), vilket även 

skadar samförståndsprincipen för 

Gusp/GSFP. Parlamentet motsätter sig 

den pågående förstärkningen och 

främjandet av försvars- och 

krigsmaterielindustrin. Parlamentet 

betonar att inrättandet av en europeisk 

försvarsfond, ett EU-försvarsprogram och 

ett EU-försvarsutvecklingsprogram står i 

strid med bestämmelserna artikel 41.2 i 

EU-fördraget som fastslår att alla inga 

operationer som har militära eller 

försvarsmässiga konsekvenser får belasta 

unionens budget. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Ändringsförslag  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

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 114 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

114. Europaparlamentet begär en 

omprövning av alla utgifter för yttre 

säkerhet mot bakgrund av den ökade 

uppmärksamhet som säkerhet och försvar 

har fått i unionen. Parlamentet ser 

särskilt fram emot en reform av 

Athenamekanismen och den 

fredsbevarande resursen för Afrika efter 

införlivandet av EUF i budgeten. 

Parlamentet välkomnar de åtaganden som 

medlemsstaterna nyligen gjorde inom 

ramen för det permanenta strukturerade 

samarbetet, och uppmanar vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och kommissionen att 

förtydliga vad som gäller avseende dess 

framtida finansiering. Parlamentet vill att 

instrumentet som bidrar till stabilitet och 

fred följs av ett program med inriktning 

på krishantering och 

kapacitetsuppbyggnad för säkerhet och 

utveckling, och att man samtidigt finner 

en juridiskt sund lösning för uppbyggnad 

av militär kapacitet. 

114. utgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Ändringsförslag  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 114a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  114a. Europaparlamentet beklagar att 

EU:s försvars- och säkerhetsinstrument 

såsom Athenamekanismen och den 

fredsbevarande resursen för Afrika är 

kopplade till utvecklingspolitiken och eller 

till Europeiska utvecklingsfonden. 

Parlamentet välkomnar de åtaganden som 

medlemsstaterna nyligen gjorde inom 

ramen för det permanenta strukturerade 

samarbetet, och uppmanar vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och kommissionen att 

förtydliga vad som gäller avseende dess 

framtida finansiering. Parlamentet vill att 

instrumentet som bidrar till stabilitet och 

fred följs av ett program med inriktning 

på krishantering och 

kapacitetsuppbyggnad på det humanitära 

området och på utvecklingsområdet. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Ändringsförslag  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 120 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

120. Europaparlamentet betonar att 

undanröjandet av diskriminering, bristande 

jämställdhet mellan könen och 

könsrelaterat våld är av avgörande 

betydelse för uppfyllandet av EU:s 

åtaganden gentemot ett inkluderande 

Europa. Parlamentet stöder därför 

åtagandena avseende 

jämställdhetsintegrering och jämställdhet 

mellan kvinnor och män i all EU-politik 

inom nästa fleråriga budgetram, samt en 

förstärkt budgetdimension i kampen mot 

alla fall av diskriminering, med särskild 

uppmärksamhet på 

jämställdhetsdimensionen inom 

migrations- och asylpolitiken och EU:s 

externa politik. 

120. Europaparlamentet betonar att 

undanröjandet av diskriminering, bristande 

jämställdhet mellan könen och 

könsrelaterat våld, liksom tillämpningen 

av principen om lika betalning för lika 

arbete, är av avgörande betydelse för 

uppfyllandet av EU:s åtaganden gentemot 

ett inkluderande Europa. Parlamentet 

stöder därför åtagandena avseende 

jämställdhetsintegrering och jämställdhet 

mellan kvinnor och män i all EU-politik 

inom nästa fleråriga budgetram, samt en 

förstärkt budgetdimension i kampen mot 

alla fall av diskriminering, med särskild 

uppmärksamhet på 

jämställdhetsdimensionen inom 

migrations- och asylpolitiken och EU:s 

externa politik. 

Or. en 

 

 


