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11.12.2018 A8-0454/11 

Ändringsförslag  11 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet beklagar att 

budgeten för fonden för europeiskt 

bistånd till dem som har det sämst ställt 

inte har ökat trots att allt fler människor 

lever i fattigdom i unionen. 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Ändringsförslag  12 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet beklagar den 

nuvarande tendensen till militarisering av 

unionen genom ökningen av budgeten för 

den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken och det nya europeiska 

försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet. 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Ändringsförslag  13 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att en 

effektiv bekämpning av korruption och 

skatteflykt, som praktiseras av 

multinationella företag och de rikaste 

individerna, skulle göra det möjligt att 

föra tillbaka ett belopp som kommissionen 

uppskattar till 1 biljon EUR per år till 

medlemsstaternas nationella budgetar. 

Parlamentet noterar att det i denna fråga 

verkligen saknas handlingskraft från 

unionens sida. Parlamentet betonar i 

detta avseende att det är nödvändigt att 

snarast inrätta en europeisk myndighet 

med behörighet att bekämpa 

skattebedrägerier och skatteflykt. 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Ändringsförslag  14 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet beklagar att ingen 

överenskommelse hittills har träffats om 

europeisk beskattning av digitala 

multinationella företag, om en europeisk 

skatt på finansiella transaktioner eller om 

en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas, som alla potentiellt skulle 

kunna utgöra ett steg mot ett rättvisare 

skattesystem i Europa samt öka andelen 

egna medel i unionens budget. 

Or. en 



 

AM\1171928SV.docx  PE631.604v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.12.2018 A8-0454/15 

Ändringsförslag  15 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5c. Europaparlamentet anser att 

tillräckliga resurser bör tillhandahållas i 

unionsbudgeten för genomförandet av 

den ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen i unionens yttersta 

randområden liksom för specifika 

åtgärder i de regioner som omfattas av 

artikel 349 i EUF-fördraget, i enlighet 

med de mål och principer som anges i 

kommissionens meddelande av den 

24 oktober 2017 (COM(2017)0623) om ett 

starkare och förnyat strategiskt 

partnerskap med EU:s yttersta 

randområden. 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Ändringsförslag  16 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet välkomnar 

förstärkningen av utrikestjänstens 

budgetpost för den strategiska 

kommunikationskapaciteten i syfte att 

genomföra en bättre samordnad EU-

insats för att hantera problemet med 

desinformation. 

utgår 

Or. en 

 

 


