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2.7.2018 A8-0247/24 

Ändringsförslag  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 36a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36a. Europaparlamentet bekräftar 

behovet av en jordbrukspolitik inriktad på 

livsmedelssäkerhet och en autonom 

livsmedelsförsörjning, bevarandet av 

befolkningen och sysselsättningen på 

landsbygden, hållbar utveckling på 

området för miljö, jordbruk och 

skogsbruk och tillhandahållandet av 

hälsosamma, högkvalitativa livsmedel till 

överkomliga och rättvisa priser. 

Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel och hälsa har ökat, liksom 

behovet av att stödja det europeiska 

jordbrukets övergång till mer miljövänliga 

jordbruksmetoder och av att bekämpa 

klimatförändringarna. Parlamentet 

understryker behovet av att stödja 

jordbrukarnas inkomsttrygghet och stärka 

kopplingen mellan den gemensamma 

jordbrukspolitiken och tillhandahållandet 

av kollektiva nyttigheter. Parlamentet 

förkastar alla försök att åternationalisera 

kostnaderna för den gemensamma 

jordbrukspolitiken och betonar behovet av 

mekanismer för offentlig reglering av 

produktion och marknader, i syfte att 

säkerställa rättvisa producentpriser och 

en stabil och anständig inkomst för 

jordbrukare.  
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2.7.2018 A8-0247/25 

Ändringsförslag  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 36b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36b. Europaparlamentet begär en 

ökning av resurserna för Europeiska 

havs- och fiskerifonden, vars främsta 

syfte är att stödja småskaligt, kustnära 

och icke-industriellt fiske, förbättra 

flottans säkerhet, arbetsvillkor och hälsa 

och hygien ombord, säkerställa bättre 

kunskaper om fiskbestånden, bidra till 

den vetenskapliga och tekniska 

kapacitetsuppbyggnaden genom forskning 

och utveckling vid institutioner i 

medlemsstaterna och, med hänsyn till 

fiskeverksamhetens instabila karaktär, 

tillhandahålla mekanismer för ersättning 

och stöd som säkerställer fiskarnas 

inkomster.  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Ändringsförslag  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 36c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36c. Europaparlamentet kräver att de 

budgetposter som stöder de yttersta 

randområdena förstärks genom en ökning 

av finansieringen från det särskilda 

programmet för vissa regioner beroende 

på dessa regioners avsides läge och 

ökaraktär (Posei), att Posei-programmet 

för fiske ersätts och att ett Posei-program 

för transport inrättas för att kompensera 

för den dubbla ökaraktär som påverkar 

många av de yttersta randområdena. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Ändringsförslag  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 38a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38a. Europaparlamentet fördömer de 

åtgärder som vidtagits i riktning mot en 

ytterligare militarisering av EU. 

Parlamentet beklagar planerna på att 

anslå budgetmedel till mål som avspeglar 

en fixering vid militär makt, säkerhet och 

yttre inblandning, vilka är de 

bakomliggande orsakerna till flera 

aktuella väpnade konflikter, en faktor till 

migrationsströmmar och ett motiv till 

plundring av resurser i 

utvecklingsländerna.  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Ändringsförslag  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 38b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38b. Europaparlamentet motsätter sig 

de pågående insatserna för att inrätta ett 

EU-försvarsforskningsprogram och ett 

industriellt utvecklingsprogram för 

försvar och upprustning (EDIDP), samt 

för att etablera ett militärindustriellt 

komplex i EU. Parlamentet motsätter sig 

vidare en sammanslagning av de inre och 

de yttre säkerhetsfrågorna och 

underordningen av handels-, utvecklings- 

och energipolitiken under Gusp/GSFP. 

Parlamentet betonar i detta avseende att 

EU ännu en gång måste vara en strikt 

civil aktör genom att främja prioriteringar 

såsom utrotning av fattigdom och 

uppnåendet av målen för hållbar 

utveckling, fredlig konfliktlösning, 

vapenkontroll, inklusive upprätthållande 

av icke-spridningsfördraget och insatser 

för total kärnvapennedrustning, rättvis 

handel och balanserade ekonomiska 

förbindelser. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Ändringsförslag  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 38c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38c. Europaparlamentet betonar vikten 

av att stärka stödet till strategier som 

främjar fred och harmonisk samexistens 

mellan folken, med full respekt för 

principerna i FN:s stadga och i folkrätten.  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Ändringsförslag  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 38d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38d. Europaparlamentet kräver att mer 

budgetanslag öronmärks för effektiva 

åtgärder för att förbättra behandlingen 

och den sociala integreringen av 

flyktingar och migranter vid ankomsten. 

Parlamentet förkastar alla budgetåtgärder 

och strategier som främjar 

externaliseringen av EU:s gränser genom 

initiativ såsom överenskommelsen mellan 

EU och Turkiet och ingåendet av 

liknande överenskommelser i 

Mellanöstern och Afrika, inrättandet av 

så kallade regionala 

landsättningsplattformar och 

förstärkningen av Frontex och dess 

mandat. Parlamentet förkastar också alla 

budgetåtgärder som syftar till att 

uppmuntra kapprustning eller 

militariseringen av internationella 

förbindelser, såsom föreslagits av EU. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Ändringsförslag  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 38e (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38e. Europaparlamentet bekräftar att 

EU:s budget kan och bör användas till att 

främja nedrustning, inklusive 

kärnvapennedrustning, och upprepar att 

medlemsstaterna bör prioritera 

främjandet av fred. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Ändringsförslag  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 58a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  58a. Europaparlamentet betonar 

behovet av ökade anslag till översättning 

och tolkning för att vända trenden under 

de senaste åren, i syfte att på ett effektivt 

sätt skydda principen om flerspråkighet. 

Parlamentet insisterar på behovet av att 

öka antalet översättare och tolkar genom 

att integrera frilanspersonal och externa 

arbetstagare på fasta tjänster som 

permanent personal vid 

Europaparlamentet. Parlamentet betonar 

det akuta behovet att tillgodose de krav 

som framförs av personalen, särskilt 

tolkarna. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Ändringsförslag  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar 

åtagandet om att förnya EU:s 

försvarsagenda, närmare bestämt genom 

avtalet om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

som ett första steg inom ramen för den 

europeiska försvarsfonden. Parlamentet 

anser att detta gemensamma åtagande 

kommer att bidra till att uppnå 

stordriftsfördelar och ökad samordning 

mellan medlemsstaterna och företagen, 

vilket kommer att göra det möjligt för EU 

att behålla sin strategiska självständighet 
och bli en verklig global aktör. 

7. Europaparlamentet motsätter sig i 

alla avseenden den aldrig tidigare 

skådade militariseringen av EU, närmare 

bestämt genom avtalet om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

som ett första steg inom ramen för den 

europeiska försvarsfonden. Parlamentet 

påminner om att artikel 41.2 i fördraget 

om Europeiska unionen (EU-fördraget) 

innehåller ett förbud mot att driftsutgifter 

i samband med operationer som har 

militära eller försvarsmässiga 

konsekvenser belastar unionens budget. 

Parlamentet uppmanar bestämt till 

nedrustning, konfliktlösning och 

främjande av fred och stabilitet.  

Or. en 

 

 


