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15.10.2014 A8-0014/60 

Ändringsförslag  60 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas med flera 
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 -1 (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 -1. Europaparlamentet anser det vara 

extremt viktigt att verka för en betydande 

ökning av anslagen till 

gemenskapsbudgetens rubriker för 

ekonomisk och social sammanhållning, 

till minst dubbelt så mycket som de 

aktuella beloppen, vilket bör åtföljas av en 

radikal förändring av fördelningen av 

budgetmedlen. Parlamentet anser likaså 

det vara extremt viktigt att omedelbart se 

över den fleråriga budgetramen för att 

åstadkomma en avsevärd ökning som 

innebär minst en fördubbling av de 

aktuella beloppen. Parlamentet anser det 

vara oerhört viktigt att bidragen till denna 

ökning kommer från ökade inbetalningar 

från de medlemsstater som har största 

BNI och högsta inkomst per capita, vilket 

alltså kräver en ändring av de nuvarande 

fördelningsnycklarna för bidragen. 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/61 

Ändringsförslag  61 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas med flera 
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 

 -1. Europaparlamentet anser det vara 

oerhört viktigt att bidragen till denna 

ökning kommer från ökade inbetalningar 

från de medlemsstater som har största 

BNI och högsta inkomst per capita, vilket 

alltså kräver en ändring av de nuvarande 

fördelningsnycklarna för bidragen. 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/62 

Ändringsförslag  62 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas med flera 
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 4a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet anser att vi måste 

bryta med EU:s nuvarande politik om vi 

verkligen vill komma till rätta med 

problemen rörande hållbar ekonomisk 

tillväxt, arbetslöshet, fattigdom, social 

utestängning och ojämlikheter 

(inkomstskillnader). Det krävs en ny 

strategi för att staka ut en ny väg för 

Europa, en väg med full sysselsättning, 

anständigt arbete, skäliga löner, social 

och ekonomisk sammanhållning och 

socialt skydd för alla, och som garanterar 

högsta levnadsstandard – en väg som 

respekterar utvecklingsbehoven i alla 

medlemsstater, särskilt de minst 

utvecklade, och som främjar verklig 

konvergens och därigenom bidrar till att 

minska utvecklingsklyftan mellan 

medlemsstaterna och de rådande 

ekonomiska, sociala och regionala 

skillnaderna. 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/63 

Ändringsförslag  63 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas med flera 
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 11a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet anser det vara 

oerhört viktigt att öka stödet till 

medlemsstaterna, framför allt till dem 

som redan upplever en ekonomisk 

recession, så de kan investera i 

infrastruktur, sociala tjänster, forskning, 

innovation och utveckling. 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/64 

Ändringsförslag  64 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas med flera 
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 39a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39a. Mot bakgrund av krisen och dess 

återverkningar i form av en avsevärd 

fattigdomsökning uppmanar 

Europaparlamentet kommissionen att på 

allvar prioritera bekämpning av 

fattigdomen genom att föreslå särskilda 

åtgärder för att minska fattigdomen och 

metoder genom vilka EU-budgeten skulle 

kunna komplettera åtgärder på 

medlemsstatsnivå. 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/65 

Ändringsförslag  65 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas med flera 
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 75a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 75a. Europaparlamentet anser det vara 

mycket viktigt att på allvar sätt stopp för 

de militära utgifterna och utgifter för 

extern representation, förtryck av 

migranter (inklusive Frontex) och 

propaganda. 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/66 

Ändringsförslag  66 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas med flera 
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 75b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 75b. Europaparlamentet förkastar alla 

försök att utnyttja EU-budgeten till att 

finansiera ett militaristiskt och neoliberalt 

EU. Parlamentet försvarar behovet av ett 

alternativt program som stöder en hållbar 

utveckling och en ökning av en 

miljövänlig inhemsk efterfrågan, och som 

bygger på löneökning, full sysselsättning 

med tillhörande rättigheter, socialt 

välstånd, utrotande av fattigdom och 

social utslagning samt ökad ekonomisk 

och social sammanhållning. 

Or. pt 

 

 

 


