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12.3.2018 A8-0062/1 

Ändringsförslag  1 

Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Underrubrik före punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Huvudsakliga prioriteringar för EU:s 

budget för 2019 

En hållbar framtid 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Ändringsförslag  2 

Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att 

prioriteringarna för EU:s budget för 2019 

bör vara tillväxt, innovation, 

konkurrenskraft, bekämpning av 

klimatförändringar, övergången till 

förnybara energikällor samt migration och 

säkerhet. 

4. Europaparlamentet anser att 

prioriteringarna för EU:s budget för 2019 

bör vara tillväxt, innovation, 

konkurrenskraft, säkerhet, bekämpning av 

klimatförändringar, övergången till 

förnybara energikällor samt migration. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Ändringsförslag  3 

Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet anser att EU:s 

byråer, program och politik inom ramen för 

hanteringen av migrations- och 

flyktingströmmar och gränskontroller bör 

förses med tillräckliga ekonomiska och 

mänskliga resurser för att kunna hantera 

den nuvarande flyktingkrisen, som 

medlemsstaterna också förväntas ta ansvar 

för i enlighet med principen om 

bördefördelning och Genèvekonventionen. 

Parlamentet är övertygat om att EU för att 

hitta en långsiktig lösning också bör visa 

sin externa solidaritet genom att främja 

förutsättningarna för fred och välstånd i 

ursprungsländerna genom att lägga större 

vikt vid investeringar och 

utvecklingspolitiken, särskilt genom 

genomförandet av Europeiska fonden för 

hållbar utveckling (EFHU), instrumentet 

för utvecklingssamarbete och instrumentet 

för humanitärt bistånd. Parlamentet 

bekräftar utvecklingspolitikens betydelse 

och särskilda värde, med prioriteringar 

såsom fattigdomsutrotning, utbildning, 

hälsa och ekonomisk utveckling. 

Parlamentet understryker behovet av att 

stödja UNRWA:s åtgärder och program. 

Parlamentet understryker att ett av 

villkoren för att bevara stabiliteten och 

välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 

33. Europaparlamentet anser att EU:s 

byråer, program och politik inom ramen för 

hanteringen av migrations- och 

flyktingströmmar och gränskontroller bör 

förses med tillräckliga ekonomiska och 

mänskliga resurser för att kunna hantera 

den nuvarande flyktingkrisen, som 

medlemsstaterna också förväntas ta ansvar 

för i enlighet med principen om 

bördefördelning och Genèvekonventionen. 

Parlamentet är övertygat om att EU för att 

hitta en långsiktig lösning också bör visa 

sin externa solidaritet genom att främja 

förutsättningarna för fred och välstånd i 

ursprungsländerna genom att lägga större 

vikt vid investeringar och 

utvecklingspolitiken, särskilt genom 

genomförandet av Europeiska fonden för 

hållbar utveckling (EFHU), instrumentet 

för utvecklingssamarbete och instrumentet 

för humanitärt bistånd. Parlamentet 

bekräftar utvecklingspolitikens betydelse 

och särskilda värde, med prioriteringar 

såsom fattigdomsutrotning, utbildning, 

hälsa och ekonomisk utveckling. 

Parlamentet understryker behovet av att 

stödja UNRWA:s åtgärder och program. 

Parlamentet understryker att ett av 

villkoren för att bevara stabiliteten och 

välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 
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kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att stödja 

insatser för att åtgärda de främsta 

problemen inom detta område, nämligen 

migration, flyktingar och utvecklingen i det 

södra grannskapet och instabiliteten i det 

östra grannskapet, som delvis beror på en 

rysk utrikespolitik som inte är i linje med 

folkrätten och normerna för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar 

att nya politiska prioriteringar och 

kommande utmaningar för EU, till 

exempel på säkerhets- och 

försvarsområdet, bör finansieras med nya 

anslag och inte genom nedskärningar inom 

befintliga politiska åtgärder och program 

som är både framgångsrika och viktiga, 

såsom utveckling och humanitärt stöd eller 

grannskapspolitik. Parlamentet betonar 

dessutom att säkerhets- och 

utvecklingspolitiken ömsesidigt påverkar 

varandra, och att säkerhet är en viktig 

förutsättning för att bygga upp en 

fungerande stat. 

kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att stödja 

insatser för att åtgärda de främsta 

problemen inom detta område, nämligen 

migration, flyktingar och utvecklingen i det 

södra grannskapet och instabiliteten i det 

östra grannskapet, som delvis beror på en 

rysk utrikespolitik som inte är i linje med 

folkrätten och normerna för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar 

att nya politiska prioriteringar och 

kommande utmaningar för EU, till 

exempel på säkerhets- och 

försvarsområdet, bör finansieras med nya 

anslag och inte genom nedskärningar inom 

befintliga politiska åtgärder och program, 

såsom utveckling och humanitärt stöd eller 

grannskapspolitik. Parlamentet betonar 

dessutom att säkerhets- och 

utvecklingspolitiken ömsesidigt påverkar 

varandra, och att säkerhet är en viktig 

förutsättning för att bygga upp en 

fungerande stat. 

Or. en 



 

AM\1148272SV.docx  PE616.088v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.3.2018 A8-0062/4 

Ändringsförslag  4 

Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet anser att EU:s 

byråer, program och politik inom ramen för 

hanteringen av migrations- och 

flyktingströmmar och gränskontroller bör 

förses med tillräckliga ekonomiska och 

mänskliga resurser för att kunna hantera 

den nuvarande flyktingkrisen, som 

medlemsstaterna också förväntas ta ansvar 

för i enlighet med principen om 

bördefördelning och Genèvekonventionen. 

Parlamentet är övertygat om att EU för att 

hitta en långsiktig lösning också bör visa 

sin externa solidaritet genom att främja 

förutsättningarna för fred och välstånd i 

ursprungsländerna genom att lägga större 

vikt vid investeringar och 

utvecklingspolitiken, särskilt genom 

genomförandet av Europeiska fonden för 

hållbar utveckling (EFHU), instrumentet 

för utvecklingssamarbete och instrumentet 

för humanitärt bistånd. Parlamentet 

bekräftar utvecklingspolitikens betydelse 

och särskilda värde, med prioriteringar 

såsom fattigdomsutrotning, utbildning, 

hälsa och ekonomisk utveckling. 

Parlamentet understryker behovet av att 

stödja UNRWA:s åtgärder och program. 

Parlamentet understryker att ett av 

villkoren för att bevara stabiliteten och 

välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 

33. Europaparlamentet anser att EU:s 

byråer, program och politik inom ramen för 

hanteringen av migrations- och 

flyktingströmmar och gränskontroller bör 

förses med tillräckliga ekonomiska och 

mänskliga resurser för att kunna hantera 

den nuvarande flyktingkrisen, som 

medlemsstaterna också förväntas ta ansvar 

för i enlighet med principen om 

bördefördelning och Genèvekonventionen. 

Parlamentet är övertygat om att EU för att 

hitta en långsiktig lösning också bör visa 

sin externa solidaritet genom att främja 

förutsättningarna för fred och välstånd i 

ursprungsländerna genom att lägga större 

vikt vid investeringar och 

utvecklingspolitiken, särskilt genom 

genomförandet av Europeiska fonden för 

hållbar utveckling (EFHU), instrumentet 

för utvecklingssamarbete och instrumentet 

för humanitärt bistånd. Parlamentet 

bekräftar utvecklingspolitikens betydelse 

och särskilda värde, med prioriteringar 

såsom fattigdomsutrotning, utbildning, 

hälsa och ekonomisk utveckling. 

Parlamentet understryker behovet av att 

stödja UNRWA:s åtgärder och program. 

Parlamentet understryker att ett av 

villkoren för att bevara stabiliteten och 

välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 
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kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att stödja 

insatser för att åtgärda de främsta 

problemen inom detta område, nämligen 

migration, flyktingar och utvecklingen i det 

södra grannskapet och instabiliteten i det 

östra grannskapet, som delvis beror på en 

rysk utrikespolitik som inte är i linje med 

folkrätten och normerna för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar 

att nya politiska prioriteringar och 

kommande utmaningar för EU, till 

exempel på säkerhets- och 

försvarsområdet, bör finansieras med nya 

anslag och inte genom nedskärningar inom 

befintliga politiska åtgärder och program 

som är både framgångsrika och viktiga, 

såsom utveckling och humanitärt stöd eller 

grannskapspolitik. Parlamentet betonar 

dessutom att säkerhets- och 

utvecklingspolitiken ömsesidigt påverkar 

varandra, och att säkerhet är en viktig 

förutsättning för att bygga upp en 

fungerande stat. 

kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att stödja 

insatser för att åtgärda de främsta 

problemen inom detta område, nämligen 

migration, flyktingar och utvecklingen i det 

södra grannskapet och instabiliteten i det 

östra grannskapet, som delvis beror på en 

rysk utrikespolitik som inte är i linje med 

folkrätten och normerna för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar 

att nya politiska prioriteringar och 

kommande utmaningar för EU, till 

exempel på säkerhets- och 

försvarsområdet, bör finansieras med nya 

anslag och inte genom nedskärningar inom 

befintliga politiska åtgärder och program 

som är både framgångsrika och viktiga, 

såsom utveckling och humanitärt stöd eller 

grannskapspolitik. Parlamentet betonar 

dessutom att säkerhets- och 

utvecklingspolitiken ömsesidigt påverkar 

varandra, och att båda är viktiga 

förutsättningar för att bygga upp en 

fungerande stat samt fungerande 

administrativa strukturer utan korruption 

och med miniminormer på det sociala, 

hälsomässiga och ekonomiska området. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Ändringsförslag  5 

Daniele Viotti 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet anser att EU:s 

byråer, program och politik inom ramen för 

hanteringen av migrations- och 

flyktingströmmar och gränskontroller bör 

förses med tillräckliga ekonomiska och 

mänskliga resurser för att kunna hantera 

den nuvarande flyktingkrisen, som 

medlemsstaterna också förväntas ta ansvar 

för i enlighet med principen om 

bördefördelning och Genèvekonventionen. 

Parlamentet är övertygat om att EU för att 

hitta en långsiktig lösning också bör visa 

sin externa solidaritet genom att främja 

förutsättningarna för fred och välstånd i 

ursprungsländerna genom att lägga större 

vikt vid investeringar och 

utvecklingspolitiken, särskilt genom 

genomförandet av Europeiska fonden för 

hållbar utveckling (EFHU), instrumentet 

för utvecklingssamarbete och instrumentet 

för humanitärt bistånd. Parlamentet 

bekräftar utvecklingspolitikens betydelse 

och särskilda värde, med prioriteringar 

såsom fattigdomsutrotning, utbildning, 

hälsa och ekonomisk utveckling. 

Parlamentet understryker behovet av att 

stödja UNRWA:s åtgärder och program. 

Parlamentet understryker att ett av 

villkoren för att bevara stabiliteten och 

välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att stödja 

insatser för att åtgärda de främsta 

problemen inom detta område, nämligen 

migration, flyktingar och utvecklingen i det 

södra grannskapet och instabiliteten i det 

östra grannskapet, som delvis beror på en 

rysk utrikespolitik som inte är i linje med 

folkrätten och normerna för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar 

att nya politiska prioriteringar och 

kommande utmaningar för EU, till 

exempel på säkerhets- och 

försvarsområdet, bör finansieras med nya 

anslag och inte genom nedskärningar inom 

befintliga politiska åtgärder och program 

som är både framgångsrika och viktiga, 

såsom utveckling och humanitärt stöd eller 

grannskapspolitik. Parlamentet betonar 

dessutom att säkerhets- och 

utvecklingspolitiken ömsesidigt påverkar 

varandra, och att säkerhet är en viktig 

förutsättning för att bygga upp en 

fungerande stat. 

Or. en 

 

 


