
 

AM\1168618SV.docx  PE624.234v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

8.11.2018 A8-0358/54 

Ändringsförslag  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, 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 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet understryker att 

kommissionens förslag om den totala nivån 

för nästa fleråriga budgetram på 1,08 % av 

BNI för EU-27 (1,11 % efter integreringen 

av Europeiska utvecklingsfonden) uttryckt 

i procent av BNI är en real minskning i 

förhållande till den nuvarande fleråriga 

budgetramen. Parlamentet anser att den 

föreslagna nivån för den fleråriga 

budgetramen inte kommer att göra det 

möjligt för unionen att infria sina 

politiska åtaganden eller hantera viktiga 

kommande utmaningar. Parlamentet har 

därför för avsikt att förhandla fram den 

höjning som krävs. 

3. Europaparlamentet understryker att 

kommissionens förslag om den totala nivån 

för nästa fleråriga budgetram på 1,08 % av 

BNI för EU-27 (1,11 % efter integreringen 

av Europeiska utvecklingsfonden) uttryckt 

i procent av BNI är en real minskning i 

förhållande till den nuvarande fleråriga 

budgetramen. Parlamentet anser att den 

föreslagna nivån för den fleråriga 

budgetramen inte tillgodoser 

medlemsstaternas verkliga behov och inte 

heller arbetstagarnas och 

befolkningarnas förväntningar, och att 

den därför måste förkastas. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/55 

Ändringsförslag  55 

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 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av EU:s 

långvariga politikområden som är 

förankrade i fördragen, såsom 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

fiskeripolitiken. Parlamentet motsätter sig 

särskilt radikala nedskärningar som 

kommer att inverka negativt på själva 

arten och målen för dessa politikområden, 

t.ex. de föreslagna nedskärningarna i 

anslagen till Sammanhållningsfonden eller 

till Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden plus (ESF+), trots dess 

utvidgade tillämpningsområde, och 

integreringen av fyra befintliga program, 

särskilt sysselsättningsinitiativet för unga. 

4. Europaparlamentet uttrycker 

dessutom sitt starka motstånd mot varje 

minskning, både i absoluta och relativa 

tal, av den ekonomiska, sociala och 

territoriella sammanhållningspolitiken och 

av stödet till jordbruks- och fiskerisektorn. 

Parlamentet fördömer i synnerhet alla 

nedskärningar som kommer att inverka 

negativt på dessa områden, t.ex. de 

föreslagna nedskärningarna för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling, Europeiska havs- 

och fiskerifonden och Europeiska 

garantifonden för jordbruket. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden plus (ESF+). Parlamentet 

kräver att det särskilda programmet för 

vissa regioner beroende på dessa 

regioners avsides läge och ökaraktär 

(Posei) förstärks och framför allt att ett 

specifikt Posei-delprogram inrättas till 

stöd för transportsektorn. 

Or. en 
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