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8.11.2018 A8-0358/60 

Ändringsförslag  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet bekräftar på 

nytt sin formella ståndpunkt att nivån på 
den fleråriga budgetramen för 2021–2027 

bör fastställas till 1 324,1 miljarder EUR i 

2018 års priser, vilket motsvarar 1,3 % av 

BNI för EU-27, för att säkerställa den 

finansieringsnivå som behövs för viktig 

EU-politik för att uppdragen och målen 

för dessa politikområden ska kunna 

uppfyllas. 

16. Europaparlamentet anser att den 

fleråriga budgetramen för 2021–2027 bör 

ökas avsevärt i jämförelse med 

kommissionens förslag och 

rekommenderar att rådet inleder 

förhandlingar för att uppnå detta mål. 

Parlamentet anser att den föreslagna 

budgeten inte kommer att bli tillräcklig 

för att genomföra principen om 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning, att den kommer att leda 

till ökade assymetrier och divergenser 

mellan medlemsstaterna, och att den 

därför bör förkastas. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Ändringsförslag  61 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led iii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

iii. Ökning av finansieringsnivån för 

transportinfrastruktur genom Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE-Transporter). 

iii. Ökning av finansieringsnivån för 

transportinfrastruktur genom Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE-Transporter) 

och samtidigt ökning av 

finansieringsnivån för nationell, regional 

och lokal transportinfrastruktur och 

hållbar rörlighet.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Ändringsförslag  62 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led ix 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

ix. Bibehållen finansiering av 

sammanhållningspolitiken för EU-27 på 

samma nivå som i budgeten för 2014–

2020 i reala termer. 

ix. Avsevärt ökad finansiering av 

sammanhållningspolitiken för EU-27 över 

nivån i budgeten för 2014–2020 i reala 

termer. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Ändringsförslag  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xiv 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xiv. Ökning av de nuvarande anslagen 

för programmet Kreativa Europa. 

xiv. Ökning av de nuvarande anslagen 

för programmet Kreativa Europa och 

inrättande av nya program och 

budgetposter för att stödja kultur. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Ändringsförslag  64 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xvi 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xvi. Bibehållande av finansieringen av 

den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 

för EU-27 på samma nivå som i 2014–

2020 års budget i reala termer, samtidigt 

som man budgeterar det ursprungliga 

beloppet för jordbruksreserven. 

xvi. Bibehållande av finansieringen av 

den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 

för EU-27 på samma nivå som i 2014–

2020 års budget i reala termer, samtidigt 

som man omfördelar stöd för att 

säkerställa en rättvis fördelning mellan 

länder och produktionstyper och 

producenter vilken undanröjer nuvarande 

olikheter och i relativa termer och gynnar 

de medlemsstater med de största 

produktionsunderskotten samt små och 

medelstora producenter, och budgeterar 

det ursprungliga beloppet för 

jordbruksreserven. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Ändringsförslag  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xvia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 xvia. Ökade anslag till Posei och 

inrättande av ett särskilt Poseiprogram till 

stöd för transporter, vars anslag inte ska 

understiga nuvarande Poseiprograms. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Ändringsförslag  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xvii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xvii. Förstärkning av Europeiska havs- 

och fiskerifonden med 10 % i enlighet med 

fondens nya uppdrag för den blåa 

ekonomin. 

xvii. Förstärkning av Europeiska havs- 

och fiskerifonden med 10 % i enlighet med 

fondens nya uppdrag för den blåa 

ekonomin, utan att stödet till fisket 

åsidosätts, vilket kräver att 

begränsningarna för förnyelse av 

fiskeflottan avskaffas, under förutsättning 

att fiskekapaciteten anpassas med hänsyn 

till de tillgängliga fiskbestånden och deras 

bevarande. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Ändringsförslag  67 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xviii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xviii. Fördubbling av det nuvarande 

anslaget till Life+-programmet, inklusive 

särskilda anslag för biologisk mångfald och 

förvaltningen av Natura 2000-nätverket. 

xviii. Fördubbling av det nuvarande 

anslaget till Life+-programmet, inklusive 

särskilda anslag för biologisk mångfald och 

förvaltningen av Natura 2000-nätverket 

och rättvis fördelning av medlen mellan 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Ändringsförslag  68 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xix 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xix. Införande av en särskild tilldelning 

(4,8 miljarder EUR) till en ny fond för en 

rättvis energiomställning för att ta itu med 

sociala, socioekonomiska och 

miljömässiga konsekvenser för 

arbetstagare och samhällen som påverkas 

negativt av omställningen från kol- och 

koldioxidberoende. 

xix. Införande av en särskild tilldelning 

(4,8 miljarder EUR) till en ny fond för en 

rättvis energiomställning och rättvis 

fördelning av medlen mellan 

medlemsstaterna för att ta itu med sociala, 

socioekonomiska och miljömässiga 

konsekvenser för arbetstagare och 

samhällen som påverkas negativt av 

omställningen från kol- och 

koldioxidberoende. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Ändringsförslag  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

syfte att nå en överenskommelse 

(2018/0166R(APP)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 – led xx 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

xx. Förstärkning av instrumentet eller 

instrumenten till stöd för grannskaps- och 

utvecklingspolitik (3,5 miljarder EUR) för 

att ytterligare bidra till finansieringen av en 

investeringsplan för Afrika. 

xx. Förstärkning av instrumentet eller 

instrumenten till stöd för politiken för 

utvecklingssamarbete (3,5 miljarder EUR) 

för att ytterligare bidra till finansieringen 

av åtgärder för att bekämpa fattigdom och 

stärka och utveckla offentliga tjänster 

inom bl.a. utbildning, hälsa, social 

trygghet, vatten och grundläggande 

sanitet samt stödja jordbruk och industri i 
Afrika. 

Or. en 

 

 


