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9.11.2018 A8-0358/56 

Ändringsförslag  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Interimsbetänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet förkastar den 

nyliberala politik som förespråkas i denna 

fleråriga budgetram, särskilt med 

avseende på sammanhållningspolitiken, 

investeringsprogram och 

kandidatländernas anslutning. 

Parlamentet upprepar i detta avseende sitt 

totala motstånd mot de makroekonomiska 

villkoren för sammanhållningspolitiken, 

vilket återspeglas i förslaget till 

gemensamma bestämmelser för Eruf, 

ESF+, Sammanhållningsfonden och 

EHFF, liksom sitt förkastande av 

stödprogrammet för strukturreformer och 

villkorligheten som fastställs i 

föranslutningsstödet. 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Ändringsförslag  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Interimsbetänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4b (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4b. Europaparlamentet tar bestämt 

avstånd från den mer militaristiska, 

krigsinriktade och säkerhetsmässiga 

prägeln på förslaget till den fleråriga 

budgetramen 2021–2027, liksom dess 

rasistiska och främlingsfientliga aspekter 

på migrationsområdet, till nackdel för 

freden och solidariteten mellan folken. 

Parlamentet förkastar i detta avseende 

den beräknade kraftiga ökningen av 

anslagen till försvar och säkerhet. 

Parlamentet begär därför att de anslag 

som öronmärkts för fonden för inre 

säkerhet, Europeiska försvarsfonden, den 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, militär rörlighet, 

grannskapspolitiken, utveckling och 

fonden för internationellt samarbete till 

fullo ska anslås till strategier för att stödja 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning, små och medelstora 

jordbruk, småskaligt fiske och industriell 

utveckling, särskilt sådana med mindre 

industriell kapacitet, samt mottagande och 

integration av migranter. 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Ändringsförslag  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Interimsbetänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4c (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4c. Europaparlamentet understryker att 

den praktiska erfarenheten av att 

genomföra den ”tematiska 

koncentrationen” har visat sig vara 

motsägelsefull och att det inte finns några 

belägg för ett positivt förhållande mellan 

målet att minska regionala skillnader och 

den ”tematiska koncentrationen”, och att 

vissa analyser tyder på att de alternativ 

som anges i den befintliga tematiska 

koncentrationen faktiskt har förvärrat de 

regionala skillnaderna, till exempel 

mellan storstadsområdena och resten av 

EU:s territorium, eller till och med mellan 

länder vars BNP per capita ligger över 

EU-genomsnittet och 

sammanhållningsländerna. Parlamentet 

förespråkar därför en utvidgning av den 

autonoma och flexibla 

förvaltningsförmågan i den nya fleråriga 

budgetramen för varje medlemsstat, och 

avvisar ytterligare centralisering och 

byråkratisering av de gemensamma 

reglerna för dess tillämpning. 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Ändringsförslag  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Interimsbetänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet understryker att 

beslutet om den fleråriga budgetramen 

2021–2027 kräver enhällighet i rådet. 

Parlamentet anser att denna princip är 

avgörande för att säkerställa att den 

antagna fleråriga budgetramen är 

godtagbar för alla medlemsstater och 

avvisar ett scenario där ett förslag drivs 

igenom med stöd av en majoritet mot 

viljan hos en minoritet av 

medlemsstaterna. Parlamentet avvisar 

därför alla försök att sätta stopp för 

enhällighetsprincipen i beslutet om den 

fleråriga budgetramen. 

Or. pt 

 

 


