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12.3.2018 A8-0062/16 

Ändringsförslag  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Fa) Unionens budget bör främja 

offentliga investeringar genom stöd till 

produktiva och strategiska sektorer 

(inbegripet deras modernisering och 

hållbarhet), offentliga tjänster, skapandet 

av arbetstillfällen med rättigheter, 

kampen mot fattigdom, social 

utestängning och ojämlikheter, 

miljöskydd och ett fullt utnyttjande av 

varje lands och regions potential, samt till 

externa förbindelser som grundar sig på 

solidaritet, samarbete, ömsesidig respekt 

och fred.  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Ändringsförslag  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet kräver att EU:s 

budget avsevärt ökas i syfte att förstärka 

dess omfördelande funktion och därmed 

bidra till uppfyllandet av principen om 

ekonomisk och social sammanhållning.  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Ändringsförslag  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet förkastar 

fördraget om stabilitet, samordning och 

styrning inom Ekonomiska och monetära 

unionen (”finanspakten”), lagstiftningen 

om ekonomisk styrning och 

europluspakten, som syftar till att i EU 

och i var och en av medlemsstaterna 

upprätthålla en politik av åtstramningar, 

exploatering, fattigdom, ökade sociala 

ojämlikheter och orättvisor och angrepp 

på statens rättigheter och sociala roll, 

vilket oundvikligen kommer att förvärra 

den ekonomiska och sociala situationen, 

framför allt i de länder där situationen 

redan är svår. 

Or. pt 



 

AM\1148273SV.docx  PE616.088v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.3.2018 A8-0062/19 

Ändringsförslag  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet kräver ökade 

anslag till program som syftar till att 

främja arbetstillfällen, som måste omfatta 

rättigheter, och social integrering för 

ungdomar, samtidigt som det säkerställs 

att EU-medlen inte bidrar till att skapa 

oavlönade praktikplatser, osäkra 

arbetsförhållanden eller till att fasta 

arbeten ersätts med tillfälliga arbeten eller 

praktikplatser.  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Ändringsförslag  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att det är 

nödvändigt att bryta med den rådande 

unionspolitiken om vi verkligen vill lösa 

problemen med hållbar ekonomisk 

tillväxt, arbetslöshet, fattigdom, social 

utestängning och skillnader (främst i 

inkomst). Parlamentet betonar att det 

behövs en ny strategi för att staka ut en ny 

väg för Europa, dvs. en ny modell som 

syftar till full sysselsättning, 

arbetstillfällen med rättigheter, skäliga 

löner, social och ekonomisk 

sammanhållning och socialt skydd för 

alla, och för att garantera högsta möjliga 

levnadsstandard måste denna modell 

tillgodose utvecklingsbehoven i alla 

medlemsstater, särskilt i de minst 

utvecklade länderna, och främja verklig 

konvergens samt bidra till att minska 

utvecklingsklyftan mellan 

medlemsstaterna liksom de rådande 

ekonomiska, sociala och regionala 

skillnaderna. 

Or. pt 

 

 


