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17.10.2018 A8-0313/19 

Ändringsförslag  19 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet efterlyser 

särskilda planer för att stödja 

ekonomierna i de länder som har 

underskott i handels- och bytesbalansen 

och ohållbara skulder. Planerna ska 

tillhandahålla finansiella resurser och 

nödvändiga undantag för en 

välfungerande inre marknad och 

gemensam politik. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

17.10.2018 A8-0313/20 

Ändringsförslag  20 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 7b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7b. Europaparlamentet efterlyser 

inrättandet av stödprogram för de 

medlemsstater som vill förhandla om 

utträde ur euroområdet på grund av att 

deltagandet har blivit ohållbart och 

outhärdligt. Parlamentet anser att sådana 

program bör ge lämplig ersättning för de 

sociala och ekonomiska skador som 

orsakats av deltagandet i den 

gemensamma valutan. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/21 

Ändringsförslag  21 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar 

behovet av en enhetlig investeringsstrategi 

för unionen i form av ett unionsprogram 

för investeringar i hållbar utveckling och 

sysselsättning till ett värde av minst 2 % 

av unionens årliga BNP under tio år, som 

bör komplettera medlemsstaternas 

motsvarande offentliga 

investeringsinsatser. Parlamentet noterar 

att ett sådant investeringsprogram delvis 

skulle finansiera sig självt genom en 

högre BNP-tillväxt och högra 

skatteintäkter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att inkludera 

ytterligare finansiella resurser i 

budgetförslaget för 2018. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/22 

Ändringsförslag  22 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet betonar att 

katastrofer tyvärr oftast drabbar dem med 

små möjligheter att skydda sig själva, 

oavsett om det handlar om enskilda eller 

länder. Parlamentet noterar att insatser 

bör sättas in så snart som möjligt i 

samband med naturkatastrofer eller 

katastrofer orsakade av människor för att 

minimera skador och rädda människor 

och egendom. Parlamentet framhåller 

behovet av ytterligare ökningar av medel, 

särskilt i de budgetposter som är kopplade 

till katastrofförebyggande och 

katastrofberedskap inom unionen, med 

beaktande av framför allt bränderna i 

Grekland, Spanien och Portugal (med 

tragiska dödsoffer som följd), som 

påverkar människor på ett dramatiskt och 

betydande sätt. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/23 

Ändringsförslag  23 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 36a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 36a. Europaparlamentet efterlyser en 

större redovisningsskyldighet inom 

gemenskapen för skydd av naturresurser 

inom Natura 2000-nätverket, särskilt när 

det gäller dess finansiering. Parlamentet 

noterar de svårigheter som flera 

medlemsstater har upplevt när det gäller 

förvaltningsnivån i Natura 2000-nätverket 

på grund av avsaknaden av ett specifikt 

finansieringsinstrument för denna 

förvaltning, som kompletterar de frågor 

om biologisk mångfald som införts i 

sektorspolitiken. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/24 

Ändringsförslag  24 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 36b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 36b. Europaparlamentet 

uppmärksammar behovet av att mildra 

krisens effekter och volatiliteten på 

jordbruksmarknaderna som har varit och 

fortsätter att vara orsaken till att åtskilliga 

små företag går i konkurs, vilket bidrar 

till att landsbygden avfolkas och 

produktionen koncentreras. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/25 

Ändringsförslag  25 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 36c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 36c. Europaparlamentet understryker 

att den fortsatta obalansen i 

livsmedelsförsörjningskedjan, där 

primärproducenternas ställning är 

betydligt svagare än andra aktörers 

ställning, bör leda till att kommissionen 

vidtar åtgärder för att förbättra 

transparensen i fråga om 

livsmedelsförsörjningskedjans priser och 

marginaler, för att garantera rättvisa 

producentpriser och därmed bättre 

inkomster för små och medelstora 

jordbrukare. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/26 

Ändringsförslag  26 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 36d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 36d. Europaparlamentet noterar med 

oro att antalet projekt per år som 

finansieras genom Life+-programmet är 

lägre än den vägledande fördelningen i 

flera medlemsstater. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/27 

Ändringsförslag  27 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 36e (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36e.  Europaparlamentet framhåller de 

faktorer som hotar många 

skogsekosystem, till exempel spridningen 

av invasiva främmande arter, skadedjur 

(såsom tallvedsnematod och andra) och 

skogsbränder. Parlamentet anser att 

tillräckliga ekonomiska resurser bör 

tillhandahållas genom EU:s stödprogram 

och stödåtgärder för att utvärdera 

skogarnas ekologiska hälsa och 

växtskyddssituation samt deras 

återställande, bland annat 

återbeskogning. Parlamentet noterar att 

frågan om sådana resurser är särskilt 

viktig och brådskande i vissa 

medlemsstater, framför allt i Portugal, 

Grekland och Spanien efter upprepade 

bränder inom hela dessa territorier. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/28 

Ändringsförslag  28 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 71a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 71a.  Europaparlamentet efterlyser 

ökade anslag till reserven för 

katastrofbistånd och EU:s solidaritetsfond 

mot bakgrund av de senaste tragiska 

katastroferna, det vill säga bränderna och 

den extrema torkan i Grekland, Portugal 

och Spanien. 

Or. en 

 

 


