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12.3.2018 A8-0062/24 

Ändringsförslag  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  11a. Europaparlamentet hävdar att EU:s 

budget kan och bör användas för att 

främja nedrustning, inbegripet 

kärnvapennedrustning, och upprepar att 

EU-medlemsstaterna bör prioritera 

försvaret och främjandet av fred. 

Or. pt 



 

AM\1148280SV.docx  PE616.088v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.3.2018 A8-0062/25 

Ändringsförslag  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  18a. Europaparlamentet kräver en 

förstärkning av de budgetrubriker som 

främjar effektiva åtgärder för 

mottagandet av flyktingar och migranter 

och deras sociala integration. Parlamentet 

avvisar alla de budgetmässiga och 

politiska åtgärder som föreslagits av EU 

och som främjar externaliseringen av 

EU:s gränser, t.ex. till Frontex, 

upprustning eller en militarisering av de 

internationella förbindelserna. 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Ändringsförslag  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 18b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  18b. Europaparlamentet förkastar 

kraftfullt alla avsikter att minska 

budgetanslaget för sammanhållning och 

kräver, tvärtom, att det avsevärt ökas. 

Parlamentet förkastar avsikten att öka 

finansieringen av vapenindustrin, 

militarism och EU:s externa 

interventionism, särskilt om detta innebär 

att medel förs bort från 

sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

beklagar avsikten att använda medel från 

budgeten till militarism, överdrivna 

säkerhetsåtgärder och externa 

interventioner, vilket ligger till grund för 

många aktuella väpnade konflikter, 

migrationsströmmar och plundring av 

resurser i utvecklingsländerna. 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Ändringsförslag  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet betonar att 

unionens yttre politik, i synnerhet EU:s 

globala strategi och andra instrument, 

främjar EU:s externa interventionism och 

militarismen och faller inom ramen för en 

EU-politik som begränsar individens 

rättigheter, friheter och garantier. 

Parlamentet förkastar därför all 

användning av budgeten som bidrar till 

att stärka en sådan extern EU-politik. 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Ändringsförslag  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet kräver att det 

inrättas stödprogram för de medlemsstater 

som vill förhandla om ett utträde ur euron 

på grund av att ett fortsatt deltagande har 

blivit ohållbart. Parlamentet anser att 

dessa program bland annat bör erbjuda 

tillräcklig kompensation för den sociala 

och ekonomiska skada som orsakats av 

deltagandet i och den fortsatta 

anslutningen till den gemensamma 

valutan. 

Or. pt 



 

AM\1148280SV.docx  PE616.088v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.3.2018 A8-0062/29 

Ändringsförslag  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 22a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 22a. Europaparlamentet kräver 

inrättandet av särskilda planer för att 

stödja ekonomin i länder som står inför 

stora svårigheter och som har stora 

ackumulerade underskott, särskilt de 

länder som har varit föremål för trojkans 

interventioner. Parlamentet anser att 

dessa planer bör tillhandahålla tillräcklig 

finansiering och medge nödvändiga 

undantag från de inre 

marknadsbestämmelserna och gemensam 

politik. 

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Ändringsförslag  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 29a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29a. Europaparlamentet understryker 

behovet av mekanismer för offentlig 

reglering av produktion och marknader, i 

syfte att säkerställa rättvisa 

producentpriser och rättvisa och stabila 

inkomster för jordbrukarna. 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Ändringsförslag  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30a. Europaparlamentet kräver en 

förstärkning av Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF), främst för att 

stödja det småskaliga fisket, kustfisket och 

det icke-industriella fisket, förbättra 

säkerhets-, arbetsmiljö-, hälso- och 

hygienvillkoren ombord, säkerställa bättre 

kunskaper om fiskeresursernas tillstånd, 

bidra till den vetenskapliga och tekniska 

kapacitetsuppbyggnaden via FoU-

institutionerna i medlemsstaterna, och 

inrätta mekanismer för ersättning och 

stöd till fiskarnas inkomster med hänsyn 

till fiskeverksamhetens instabila karaktär. 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Ändringsförslag  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30b. Europaparlamentet kräver 

inrättandet av ett program anpassat till de 

specifika behoven inom fiskerisektorn i de 

yttersta randområdena, vilket ska 

införliva programmet POSEI för fiske. 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Ändringsförslag  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet förkastar 

användningen av EU:s budget till att 

finansiera strategier för liberalisering och 

privatisering, såsom de strategier som 

ingår i de olika järnvägspaketen eller i 

projektet med det gemensamma 

europeiska luftrummet, eftersom de 

innebär en försämring av tjänsternas 

kvalitet och säkerhet, ökar exploateringen 

av arbetstagarna inom transportsektorn 

och underordnar denna strategiska sektor 

de multinationella företagens intressen. 

Or. pt 

 

 

 


