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15.10.2014 A8-0014/35 

Ändringsförslag  35 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet betonar att 

forsknings- och innovationsprogrammen i 

EU, som är en viktig del av 

tillväxtstrategin, bör stödja social 

utveckling och lösa de problem som EU 

står inför, såsom fattigdom och socialt 

utanförskap. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/36 

Ändringsförslag  36 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 1b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet betonar att 

EU:s budget måste främja social 

utveckling och sammanhållning i stället 

för åtstramningsåtgärder, lönesänkningar 

och snedvridningar av det sociala nätet i 

länder som omfattas av 

anpassningsprogrammen. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/37 

Ändringsförslag  37 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet påminner än en gång 

om att EU-budgeten inte på något sätt bör 

uppfattas och bedömas endast som en 

finansiell post som läggs som en börda på 

nationella budgetar, utan att den i stället 

ska uppfattas som en möjlighet att sätta 

fart på de initiativ och investeringar som 

är av intresse och har ett mervärde för 

unionen som helhet och som i de flesta 

fall beslutats gemensamt av parlamentet 

och rådet. 

3. Europaparlamentet påminner än en gång 

om att EU-budgeten i sin nuvarande form 

kan ses som en börda på nationella 

budgetar, och att den måste hjälpa 

medlemsstaterna att främja åtgärder som 

lyfter fram den sociala välfärdsstaten, 

säkra och fasta jobb, regleringen av 

arbetsförhållandena och en förbättring av 

medborgarnas levnadsstandarder i EU. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/38 

Ändringsförslag  38 
Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Pablo Echenique, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 8a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet betonar att 

EU:s åtstramningspolitik har pressat ner 

reallönerna i medlemsstaterna och att 

detta kommer att förlänga den 

ekonomiska och sociala krisen. 

Parlamentet understryker att EU:s budget 

bör användas för att stödja insatser i syfte 

att öka reallönerna och bekämpa social 

dumpning i medlemsstaterna. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/39 

Ändringsförslag  39 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet betonar att 

arbetslösheten är det mest akuta 

problemet för EU. Parlamentet anser att 

man för få fart på medlemsstaternas 

ekonomier och skapa nya arbetstillfällen 

måste avveckla EU:s åtstramningspolitik 

så att medlemsstaterna kan tillämpa de 

politiska alternativ som bäst passar deras 

särskilda situation. Parlamentet menar 

därför att skapandet av arbetstillfällen 

med anständiga arbetsvillkor och hållbar 

ekonomisk tillväxt bör vara 

huvudprioriteringen för EU:s budget. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/40 

Ändringsförslag  40 
Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 27a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet påminner om att 

EU-medel, inbegripet forskningsanslag 

från kommissionen, inte får finansiera 

militära projekt. Parlamentet betonar att 

begreppet teknik med dubbelt 

användningsområde inte får användas 

som ett kryphål för att finansiera projekt 

med ett de facto militärt syfte, såsom 

drönare för högteknologisk krigföring 

och säkerhetsövervakning.  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/41 

Ändringsförslag  41 
Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 6a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet fördömer 

mekanismer som införts genom den nya 

förordningen om gemensamma 

bestämmelser, t.ex. de makroekonomiska 

villkoren och resultatreserven, som kan 

leda till att lokala och regionala 

myndigheter straffas i ett 

budgetsammanhang som de inte bär 

ansvaret för. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/42 

Ändringsförslag  42 
Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet är djupt bekymrat 

över att rådet, samtidigt som det låter nivån 

för åtagandebemyndigandena vara lika hög 

som i budgetförslaget (49 227 miljoner 

EUR), har minskat 

betalningsbemyndigandena med 

220 miljoner EUR, vilket innebär att 

betalningsnivån fastställs till 51 382 

miljoner EUR. 

38. Europaparlamentet är djupt bekymrat 

över att rådet, samtidigt som det låter nivån 

för åtagandebemyndigandena vara lika hög 

som i budgetförslaget (49 227 miljoner 

EUR), har minskat 

betalningsbemyndigandena med 

220 miljoner EUR, vilket innebär att 

betalningsnivån fastställs till 51 382 

miljoner EUR. Parlamentet noterar med 

oro att kommissionens förklaring att de 

föreslagna betalningsbemyndigandena 

främst kommer att anslås till betalning av 

utestående åtaganden och avveckling av 

program (samtidigt som de flesta av 

instrumenten – däribland fonden för de 

som har det sämst ställt – har fått 

utvidgade tillämpningsområden) och att 

eftersläpningen med betalningar kommer 

att fortsätta att växa över det belopp på 

23,4 miljarder euro som nåddes redan i 

slutet av 2013, även om förslaget till 

ändringsbudget nr 3/2014 godkänns. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/43 

Ändringsförslag  43 
Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 38a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38a. Europaparlamentet noterar bekymrat 

att den sjätte sammanhållningsrapporten 

klart visar att de regionala skillnaderna 

ökade särskilt under krisåren 2008–2011, 

vilket innebär att de 

sammanhållningspolitiska åtgärderna 

måste öka kraftigt för att man ska kunna 

uppnå de mål för ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning som anges i 

artikel 174 i EUF-fördraget. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/44 

Ändringsförslag  44 
Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet understryker att den 

största andelen utestående åtaganden finns 

under rubrik 1b och förhindrar att medel 

som redan använts av de stödberättigade 

medlemsstaterna och regionerna ersätts.  

Parlamentet betonar att denna praxis fått 

allvarliga konsekvenser för de 

medlemsstater och regioner som drabbats 

hårdast av krisen. Parlamentet beklagar att 

rådet fullständigt verkar bortse från detta 

problem. Parlamentet betonar att under en 

period då de flesta medlemsstater ställs 

inför utmaningen att hitta 

finansieringskällor för projekt som kan 

leda till skapandet av sysselsättning är 

unionens regionalpolitik ett viktigt verktyg 

för att komma till rätta med sådana brister. 

39. Europaparlamentet understryker att den 

största andelen utestående åtaganden finns 

under rubrik 1b och förhindrar att medel 

som redan använts av de stödberättigade 

medlemsstaterna och regionerna ersätts.  

Parlamentet betonar att denna praxis fått 

allvarliga konsekvenser för de 

medlemsstater och regioner som drabbats 

hårdast av krisen. Parlamentet beklagar att 

rådet fullständigt verkar bortse från detta 

problem. Parlamentet betonar att under en 

period då de flesta medlemsstater ställs 

inför utmaningen att hitta 

finansieringskällor för projekt som kan 

leda till skapandet av sysselsättning är 

unionens regionalpolitik ett viktigt verktyg 

för att komma till rätta med sådana brister. 

Parlamentet påminner om att instrument 

såsom ESF, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, 

Sammanhållningsfonden och 

sysselsättningsinitiativet för unga är 

särskilt viktiga i kristider och att de första 

offren för minskade betalningar alltid är 

de svagaste parterna, t.ex. medlemsstater 

med ansträngd budget, lokala och 

regionala myndigheter, de yttersta 

randområdena, små och medelstora 

företag, icke-statliga organisationer och 

arbetsmarknadens parter. 
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15.10.2014 A8-0014/45 

Ändringsförslag  45 
Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 40 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet beslutar att 

återinföra budgetförslagets belopp för 

betalningarna för budgetposterna för de 

nya programmen, som skurits ned av rådet 

och att överskrida beloppen i 

budgetförslaget för betalningarna för ett 

antal budgetposter, särskilt med avseende 

på slutförandet av programmen inom 

ramen för den fleråriga budgetramen för 

2007–2013. 

40. Europaparlamentet beslutar att 

återinföra budgetförslagets belopp för 

betalningarna för budgetposterna för de 

nya programmen, som skurits ned av rådet, 

och att överskrida beloppen i 

budgetförslaget för betalningarna för ett 

antal budgetposter, särskilt med avseende 

på slutförandet av programmen inom 

ramen för den fleråriga budgetramen för 

2007–2013. Parlamentet noterar att 2015 

är det andra året i de europeiska struktur- 

och investeringsfondernas nya 

finansieringscykel. Parlamentet betonar 

behovet av tillräckliga åtagande- och 

betalningsbemyndiganden för att säkra att 

programmen når ut till det planerade 

antalet mottagare och därmed uppnår det 

förväntade genomslaget. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/46 

Ändringsförslag  46 
Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 43a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  43a. Europaparlamentet påminner om att 

strukturfonderna inte får användas på ett 

sätt som direkt eller indirekt stöder 

utlokaliseringen av tjänster eller 

produktionsverksamhet till andra 

medlemsstater. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/47 

Ändringsförslag  47 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 44a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44a. Europaparlamentet anser att 

exportbidragen bör avskaffas eftersom de 

skadar utvecklingsländerna genom att de 

hämmar deras förmåga att utveckla sin 

egen livsmedelsproduktion. De snedvrider 

dessutom handeln.  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/48 

Ändringsförslag  48 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 44b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 44b. Europaparlamentet anser att 

budgetposten för exportbidrag för levande 

djur bör utgå, eftersom det inte finns 

någon anledning att transportera djur 

levande och på detta sätt förorsaka dem 

onödigt lidande. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/49 

Ändringsförslag  49 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 44c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44c. Europaparlamentet anser att inga 

medel bör avsättas till tobaksstöd, 

eftersom EU-medel inte bör användas för 

hälsovådliga ändamål. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/50 

Ändringsförslag  50 
Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 56a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  56a. Europaparlamentet anser att man i 

budgeten måste gå över från militära och 

säkerhetsmässiga utgifter till en civil- och 

utvecklingsinriktad utrikespolitik, för att 

minska de militära utgifterna på lång sikt. 

Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att 

medel under denna rubrik måste anslås 

till en fredlig och civil utrikespolitik, som 

säkerställer att unionen upprätthåller sina 

åtaganden avseende 

fattigdomsbekämpning, hållbar 

utveckling, millennieutvecklingsmålen, 

vapenkontroll, fördraget om förhindrande 

av spridning av kärnvapen och 

kärnvapennedrustning. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/51 

Ändringsförslag  51 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, 
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, 
Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Iosu Juaristi Abaunz, Marie-
Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, 
Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 57 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

57. Europaparlamentet betonar sitt stöd för 

fredsprocessen i Mellanöstern och sin 

beslutsamhet att se till att UNRWA och 

den palestinska myndigheten får 

tillräckligt med ekonomiskt stöd genom att 

öka nivån för åtagandebemyndigandena 

med 35,5 miljoner EUR utöver 

budgetförslaget. Parlamentet är förvånat 

över att rådet på nytt har minskat 

betalningsbemyndigandena i 

budgetförslaget för UNRWA och den 

palestinska myndigheten med 2,4 miljoner 

EUR utan någon tydlig motivering, och 

anser att denna budgetpost hade för låga 

anslag redan i budgetförslaget. 

57. Europaparlamentet betonar behovet av 

att öka stödet till fredsprocessen i 

Mellanöstern och sin beslutsamhet att se 

till att UNRWA och den palestinska 

myndigheten får adekvat ekonomiskt stöd 

genom att öka betalningsbemyndigandena 

med 35,5 miljoner EUR utöver 

budgetförslaget och 

åtagandebemyndigandena med 382 

miljoner EUR utöver budgetförslaget, i 

syfte att tillhandahålla tillräckliga medel 

för att avhjälpa den dramatiska 

humanitära situationen och stödja 

återuppbyggnadsinsatserna i Gaza. 

Parlamentet är förvånat över att rådet på 

nytt har minskat 

betalningsbemyndigandena i 

budgetförslaget för UNRWA och den 

palestinska myndigheten med 2,4 miljoner 

EUR utan någon tydlig motivering, och 

anser att denna budgetpost hade för låga 

anslag redan i budgetförslaget. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/52 

Ändringsförslag  52 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 85b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  85b. Europaparlamentet anser att 

Europaparlamentets ledamöter i ljuset av 

den aktuella finansiella och sociala krisen 

bör underställas en solidaritetsavgift på 

7 % av deras löner, precis som 

EU-tjänstemännen. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/53 

Ändringsförslag  53 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 85c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  85c. Europaparlamentet upprepar sin 

begäran om att det ska föreslås stränga 

bestämmelser som ska gälla för alla 

ledamöter för att säkerställa att det 

allmänna utgiftsstödet är transparent i 

alla situationer och att det enbart används 

till avsedda ändamål, på grundval av 

faktiska kostnader, och att utgifter inte 

återbetalas två gånger. Parlamentet 

kräver att ett system utvecklas som tvingar 

ledamöterna att varje år redovisa för 

parlamentets sekretariat hur de har 

använt det allmänna utgiftsstödet, och att 

denna redovisning omfattas av ett 

kontrollförfarande. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/54 

Ändringsförslag  54 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 86a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  86a. Europaparlamentet anser att 

parlamentet inte bör engagera sig i 

museiverksamhet. Parlamentet begär att 

finansieringen av Europeiska historiens 

hus ska upphöra. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/55 

Ändringsförslag  55 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 86b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  86b. Europaparlamentet begär att 

EuroparlTV läggs ned eftersom 

tittarsiffrorna är mycket låga när det 

gäller direkta enskilda tittare. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/56 

Ändringsförslag  56 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 90a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  90a. Europaparlamentet insisterar på att 

kommunikationsbudgeten endast får 

användas för att ge medborgarna konkret 

information om EU:s politik, och betonar 

att detta även gäller för aktiviteter inom 

sociala medier. Parlamentet betonar att 

alla åtgärder som finansieras genom 

denna budgetpost måste vara helt 

transparenta. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/57 

Ändringsförslag  57 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 91a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 91a. Europaparlamentet anser att 

bidragen till europeiska politiska partier 

bör frysas på 2013 års nivå, eftersom 

europeiska politiska partier även kan 

finansieras genom bidrag från de 

nationella partierna och med egna medel. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/58 

Ändringsförslag  58 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 85a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  85a. Europaparlamentet uppmanar 

administrationen att undersöka om 

dagtraktamenten och 

avståndsersättningar betalas ut för 

samma sorts utgifter och konstaterar att 

om så är fallet bör avståndsersättningen 

utgå. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/59 

Ändringsförslag  59 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 93a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 93a. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt att Europaparlamentets 

journalistpris är olämpligt, och kräver att 

det avskaffas så snart som möjligt. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


