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2.7.2018 A8-0247/34 

Ändringsförslag  34 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet påminner om 

att parlamentet i sin resolution av den 

15 mars 2018 fastställde följande 

prioriteringar för 2019 års EU-budget: 
hållbar tillväxt, innovation, 

konkurrenskraft, säkerhet, kampen mot 

klimatförändringar, övergången till 

förnybar energi och migration, och 

efterlyste också ett särskilt fokus på 

ungdomar. 

1. Europaparlamentet efterlyser en 

EU-budget för 2019 som effektivt kan 

främja social utveckling, hållbar tillväxt, 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning, innovation, offentliga 

investeringar, respekt för miljön och 

skydd av den biologiska mångfalden, fred 

och extern och intern solidaritet, särskilt 

gentemot migranter. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Ändringsförslag  35 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet betonar dock 

att den kris som drabbat EU är ett resultat 

av de ramar som inrättades genom 

Lissabonfördraget och de föregående 

fördragen, och att denna situation inte 

kan åtgärdas inom de nuvarande 

ramarna. Parlamentet påminner om 

behovet av att riva upp de fördrag som 

reglerar integrationen, i syfte att upphäva 

Lissabonfördraget, i synnerhet  fördraget 

om stabilitet, samordning och styrning 

inom Ekonomiska och monetära unionen, 

sexpacket och tvåpacket. Parlamentet 

kräver att Europeiska rådet 

sammankallar till en regeringskonferens 

för att behandla frågan om att riva upp 

och upphäva fördragen. Parlamentet 

betonar att medlemsstaterna omedelbart 

måste få tillbaka sin förmåga att besluta 

om den ekonomiska politik som bäst 

tillgodoser deras respektive behov. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Ändringsförslag  36 

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 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet betonar att 

Efsi varken främjar en verklig 

investeringspolitik eller ett verkligt 

åtagande att bekämpa arbetslöshet och 

svag ekonomisk tillväxt. 

Or. en 



 

AM\1158034SV.docx  PE621.743v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

2.7.2018 A8-0247/37 

Ändringsförslag  37 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet betonar att 

den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter syftar till att rikta 

uppmärksamheten bort från EU:s 

nyliberala politik som i hög grad bidrog 

till den allvarliga ekonomiska krisen och 

som har främjat otrygga 

anställningsförhållanden och ojämlikhet 

mellan kvinnor och män. Parlamentet 

anser att den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter syftar till att införa 

harmoniserade låga standarder för 

sociala rättigheter på EU-nivå som 

försvagar arbetstagarnas arbetsrelaterade 

och sociala rättigheter, ytterligare 

fördjupar exploateringen och fattigdomen 

bland medborgarna, samtidigt som den är 

en strävan att legitimera antisociala och 

odemokratiska instrument såsom EU:s 

ram för ekonomisk styrning. Parlamentet 

anser att en progressiv social politik 

endast kan uppnås genom ett annat 

Europa, som tar avstånd från 

åtstramningarna och politiken för 

konkurrenskraft, liberalisering och 

avreglering av arbetsmarknaden, vilket 

undergräver de sociala rättigheterna och 

arbetstagarrättigheterna i 

medlemsstaterna och håller nere lönerna. 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Ändringsförslag  38 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet fördömer med 

kraft finansieringen genom 

Horisont 2020 av israeliska företag som 

aktivt deltar i Israels kränkningar av 

folkrätten och mänskliga rättigheter på de 

palestinska territorierna. Parlamentet 

anser att inget företag som utför 

forskning för militären bör få medel från 

EU:s budget. 

Or. en 



 

AM\1158034SV.docx  PE621.743v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

2.7.2018 A8-0247/39 

Ändringsförslag  39 

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

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30a. Europaparlamentet kräver ökade 

anslag till program som syftar till att 

främja arbetstillfällen med rättigheter och 

social integrering av ungdomar, samtidigt 

som det säkerställs att EU-medlen inte 

uppmuntrar till att skapa oavlönade 

praktikplatser, osäkra arbetsförhållanden 

eller till att fasta jobb ersätts med 

tillfälliga jobb eller oavlönade 

praktikplatser. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Ändringsförslag  40 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 32a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 32a. Europaparlamentet understryker 

att skuldnivån i ett antal medlemsstater 

fortfarande är bland de högsta i världen. 

Parlamentet begär därför att 

kommissionen och medlemsstaterna 

initierar och främjar en omförhandling av 

statsskulden (vad gäller belopp, löptid och 

räntesatser) och en annullering av dess 

spekulativa och illegitima komponent i de 

mest skuldsatta länderna, i syfte att göra 

skuldbetalning förenlig med ekonomisk 

och social utveckling. Parlamentet 

konstaterar att den ekonomiska 

återhämtningen i medlemsstaterna är 

omöjlig utan skuldlättnader. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Ändringsförslag  41 

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 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 32b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 32b. Europaparlamentet beklagar att 

trots att de ekonomiska 

anpassningsprogrammen har avslutats 

står de medlemsstater som omfattades av 

dessa inför allvarliga problem på 

ekonomisk och social nivå och berörs 

fortfarande av konsekvenserna och de 

åtgärder som införts av trojkan. 

Parlamentet efterlyser därför en 

beredskapsplan, som ska stödja ekonomin 

i de länder som var föremål för trojkans 

ingripande och som ska tillhandahålla 

ekonomiska resurser och införa 

nödvändiga undantag avseende den inre 

marknadens funktionssätt och den 

gemensamma politiken. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Ändringsförslag  42 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 32c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 32c. Europaparlamentet efterlyser 

inrättandet av särskilda stödprogram för 

de länder som anser att medlemskapet i 

euroområdet har blivit ohållbart och 

outhärdligt, vilka ska fastställa en lämplig 

ersättning för de förluster som uppstått, 

inom ramen för ett framförhandlat 

utträde ur den gemensamma valutan för 

de länder som strävar efter att göra detta. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Ändringsförslag  43 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Mandat för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 32d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 32d. Europaparlamentet anser att 

lagstiftningen om bankunionen endast 

tjänar det stora finanskapitalets intressen 

i EU och att det kränker grundläggande 

demokratiska principer. Parlamentet 

begär att lagstiftningen om bankunionen 

upphävs och anser att banksystemet måste 

bli föremål för demokratisk offentlig 

kontroll. 

Or. en 

 

 


