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17.10.2018 A8-0313/39 

Ändringsförslag  39 

Rina Ronja Kari 

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 79c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 79c. Europaparlamentet understryker 

att parlamentets biltjänst endast bör 

användas för transporter till och från 

flygplatsen och/eller stationen. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Ändringsförslag  40 

Xabier Benito Ziluaga 

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 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet betonar att 

parlamentets behandling av 2019 års 

budget till fullo återspeglar de politiska 

prioriteringar som antogs av en 

överväldigande majoritet i parlamentets 

ovannämnda resolutioner av den 15 mars 

2018 om de allmänna riktlinjerna och av 

den 5 juli 2018 om mandatet för 

trepartsmötet. Parlamentet påminner om att 

det centrala i dessa prioriteringar är 

följande: hållbar tillväxt, innovation, 

konkurrenskraft, säkerhet, åtgärder för 

att ta itu med de grundläggande 

orsakerna till flykting- och 

migrationsströmmar, hantering av 

flykting- och migrationsströmmar, 

kampen mot klimatförändringar och 

övergången till hållbar energi, och ett 

särskilt fokus på ungdomar. 

1. Europaparlamentet betonar att 

parlamentets behandling av 2019 års 

budget inte till fullo återspeglar de 

politiska prioriteringar som antogs av en 

majoritet i parlamentets ovannämnda 

resolutioner av den 15 mars 2018 om de 

allmänna riktlinjerna och av den 5 juli 

2018 om mandatet för trepartsmötet. 

Parlamentet påminner om att det centrala i 

dessa prioriteringar är följande: hållbar 

tillväxt, innovation, kampen mot 

klimatförändringar och övergången till 

förnybar energi och migration, samt ett 

särskilt fokus på ungdomar. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Ändringsförslag  41 

Xabier Benito Ziluaga 

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 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet påpekar att 

unionens medborgare förväntar sig att 

unionen verkligen anstränger sig för att 

säkerställa ekonomisk tillväxt och främja 

nya arbetstillfällen på ett likformigt sätt i 

alla sina regioner. Parlamentet påminner 

om att för att dessa förväntningar ska 

kunna infrias krävs det investeringar i 

forskning och innovation, digitalisering, 

utbildning, infrastruktur och små och 

medelstora företag samt främjande av 

sysselsättning, särskilt för ungdomarna i 

Europa.  Parlamentet uttrycker sitt 

missnöje med att rådet återigen föreslår 

nedskärningar i just de program som syftar 

till att göra unionens ekonomi mer 

konkurrenskraftig och innovativ. 

Parlamentet betonar dessutom att många av 

dessa program, t.ex. Horisont 2020, är 

kraftigt övertecknade, vilket är ett dåligt 

utnyttjande av resurser och innebär att 

många utmärkta projekt inte får något stöd.  

Parlamentet framhåller även att program 

såsom Erasmus+, Horisont 2020 och 

programmet för företagens konkurrenskraft 

och små och medelstora företag (Cosme) 

ger en tydlig bild av fördelarna med 

samarbete inom unionen och bidrar till att 

skapa en känsla av europeisk tillhörighet.  

Parlamentet beslutar därför att avsevärt 

stärka Erasmus+ och att stärka program 

3. Europaparlamentet påpekar att 

unionens medborgare förväntar sig att 

unionen verkligen anstränger sig för att 

säkerställa ekonomisk tillväxt och främja 

nya arbetstillfällen på ett likformigt sätt i 

alla sina regioner. Parlamentet påminner 

om att för att dessa förväntningar ska 

kunna infrias krävs det investeringar i 

forskning och innovation, digitalisering, 

utbildning, infrastruktur och små och 

medelstora företag samt främjande av 

sysselsättning, särskilt för ungdomarna i 

Europa. Parlamentet uttrycker sitt missnöje 

med att rådet återigen föreslår 

nedskärningar i just de program som syftar 

till att göra unionens ekonomi mer 

konkurrenskraftig och innovativ. 

Parlamentet betonar dessutom att många av 

dessa program, t.ex. Horisont 2020, är 

kraftigt övertecknade, vilket är ett dåligt 

utnyttjande av resurser och innebär att 

många utmärkta projekt inte får något stöd. 

Parlamentet framhåller även att program 

såsom Erasmus+, Horisont 2020 och 

programmet för företagens konkurrenskraft 

och små och medelstora företag (Cosme) 

ger en tydlig bild av fördelarna med 

samarbete inom unionen och bidrar till att 

skapa en känsla av europeisk tillhörighet. 

Parlamentet beslutar därför att avsevärt 

stärka Erasmus+ och att stärka program 
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som bidrar till tillväxt och nya 

arbetstillfällen, bland annat Horisont 2020, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

och Cosme. 

som bidrar till tillväxt och nya 

arbetstillfällen, bland annat Horisont 2020, 

de delar av Fonden för ett sammanlänkat 

Europa (FSE) som inte avser 

försvarsutgifter eller främjande av vårt 

beroende av fossila bränslen och Cosme. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Ändringsförslag  42 

Xabier Benito Ziluaga 

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 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet framhåller att 

ungdomsarbetslösheten är lägre än tidigare 

år, men att den fortfarande är oacceptabelt 

hög i vissa medlemsstater, särskilt i 

ekonomiskt eftersatta regioner, och att 

situationen för unga som varken arbetar 

eller studerar och långtidsarbetslösa är 

särskilt oroande. Parlamentet betonar att 

unga är den grupp som löper störst risk att 

drabbas av fattigdom och social och 

ekonomisk utestängning. Parlamentet 

beslutar därför att öka anslagen till 

ungdomssysselsättningsinitiativet över den 

nivå som kommissionen föreslagit. 

Parlamentet betonar att en sådan 

förstärkning inte på något sätt ska ses som 

en tidigareläggning av anslagen för 

ungdomssysselsättningsinitiativet som 

godkändes i samband med 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen. 

5. Europaparlamentet framhåller att 

ungdomsarbetslösheten är lägre än tidigare 

år, men att den fortfarande är oacceptabelt 

hög i vissa medlemsstater, särskilt i 

ekonomiskt eftersatta regioner, och att 

situationen för unga som varken arbetar 

eller studerar och långtidsarbetslösa är 

särskilt oroande. Parlamentet betonar att 

unga är den grupp som löper störst risk att 

drabbas av fattigdom och social och 

ekonomisk utestängning. Parlamentet 

beslutar därför att öka anslagen till 

ungdomssysselsättningsinitiativet över den 

nivå som kommissionen föreslagit. 

Parlamentet betonar att en sådan 

förstärkning inte på något sätt ska ses som 

en tidigareläggning av anslagen för 

ungdomssysselsättningsinitiativet som 

godkändes i samband med 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet kräver också 

att detta initiativ görs till en 

sysselsättningsplan som är kopplad till en 

social och miljömässig offentlig plan för 

Europa som engagerar medlemsstaterna 

att öka anslagsutnyttjandet och skapa mer 

kvalitativ sysselsättning för ungdomar. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Ändringsförslag  43 

Xabier Benito Ziluaga 

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 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet insisterar på att 

mot bakgrund av den senaste tidens oro för 

säkerheten runt om i unionen bör 

finansiering under rubrik 3 särskilt gå till 

åtgärder som leder till att öka säkerheten 

för unionens medborgare. Parlamentet 

beslutar därför att öka anslagen till 

Europeiska unionens byrå för samarbete 

inom brottsbekämpning (Europol), 

Europeiska unionens byrå för utbildning 

av tjänstemän inom brottsbekämpning 

(Cepol), Europeiska byrån för den 

operativa förvaltningen av stora it-system 

inom området frihet, säkerhet och rättvisa 

(eu-LISA), Europeiska unionens byrå för 

rättsligt samarbete (Eurojust) och till den 

nya europeiska åklagarmyndigheten, som 

på grund av ökad arbetsbelastning och 

ytterligare uppgifter har haft brist på 

personal och finansiering de senaste åren. 

9. Europaparlamentet insisterar på att 

mot bakgrund av den senaste tidens oro för 

säkerheten runt om i unionen bör 

finansiering under rubrik 3 särskilt gå till 

åtgärder som leder till att öka säkerheten 

för unionens medborgare. Parlamentet 

framhåller behovet av reflektion kring 

orsakerna till bristen på ekonomisk 

säkerhet för Europas befolkning, och dess 

samband med avsaknaden av socialt 

skydd, otrygga arbetsvillkor och bristande 

jämlikhet som leder till sociala konflikter. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Ändringsförslag  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

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 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Mot bakgrund av det 

framgångsrika slutförandet av 

förhandlingarna om översynen av 

stödprogrammet för strukturreformer 

beslutar Europaparlamentet att frigöra 

den reserv som införts av rådet för de 

belopp som överförts från underrubrik 1b. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Ändringsförslag  45 

Liadh Ní Riada 

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 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet välkomnar 

åtagandet att förnya unionens 

försvarsagenda, närmare bestämt genom 

avtalet om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram. 

Parlamentet uttrycker sin avsikt att ägna 

särskild uppmärksamhet åt 

kommissionens genomförande av de avtal 

som ingåtts med avseende på det 

europeiska försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet och den 

europeiska solidaritetskåren, vilket bör 

redovisas i den ändringsskrivelse som 

kommissionen ska utfärda i oktober 2018. 

23. Europaparlamentet avvisar varje 

försök från kommissionens sida att 

finansiera det europeiska 

försvarsindustriella utvecklingsprogrammet 

med hjälp av unionens budget. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Ändringsförslag  46 

Liadh Ní Riada 

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 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet förväntar sig att 

trycket på dessa medlemsstaters 

migrations- och asylsystem, samt på deras 

gränser, kommer att förbli högt under 

2019, liksom under kommande år, och 

anser därför att det behövs ytterligare 

finansiering på flykting- och 

migrationsområdet, även med tanke på 

framtida oförutsedda behov inom detta 

område. Parlamentet ökar därför anslagen 

till Amif när det gäller stöd till laglig 

migration till unionen och främjande av 

en effektiv integrering av 

tredjelandsmedborgare samt förbättringar 

av rättvisa och effektiva 

återvändandestrategier, särskilt för att 

hjälpa medlemsstaterna att förbättra 

integrationsåtgärderna för flyktingar och 

migranter, och särskilt för barn och 

ensamkommande minderåriga. 

32. Europaparlamentet inser behovet 

av ytterligare finansiering när det gäller 

integration av migranter och flyktingar. 

Parlamentet ökar därför anslagen till asyl-, 

migrations- och integrationsfonden när 

det gäller att ge stöd till migranter och 

flyktingar och hjälpa medlemsstaterna att 

förbättra integrationsåtgärderna för 

migranter, särskilt för barn och 

ensamkommande minderåriga. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Ändringsförslag  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

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 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet påminner om 

att Turkiet är ett grannland, även när det 

gäller regional stabilitet, och betonar att 

Turkiet måste respektera internationell 

rätt i regionen och återgå till en 

reformväg som garanterar medborgarnas 

välfärd och fullständig respekt för alla 

deras rättigheter. Parlamentet upprepar 

sin ståndpunkt att frysa de relevanta IPA 

II-medlen och betonar att inga medel bör 

skäras ned och/eller riktas in på ett sätt 

som skulle vara till nackdel för turkiska 

medborgare och det civila samhället. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Ändringsförslag  48 

Dimitrios Papadimoulis 

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 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet påminner om att 

sammanhållningspolitiken spelar en primär 

roll för utvecklingen och tillväxten i 

unionen och för konvergensen i 

medlemsstaterna och regionerna. 

Parlamentet betonar sitt åtagande att 

säkerställa tillräckliga anslag för de 

program som representerar ett av unionens 

centrala politikområden. 

6.  Europaparlamentet påminner om att 

sammanhållningspolitiken spelar en primär 

roll för utvecklingen och tillväxten i 

unionen. Parlamentet betonar sitt åtagande 

om att säkerställa tillräckliga anslag för 

dessa program, som utgör ett av unionens 

centrala politikområden. Parlamentet 

beklagar kommissionens förslag om att 

försvaga sammanhållningspolitiken. 

Parlamentet understryker sin ståndpunkt 

att det behövs en starkare 

sammanhållningspolitik.  

Or. en 

 

 


