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11.3.2019 A8-0172/15

Ändringsförslag 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 – med beaktande av artikel 41.2 i 
fördraget om Europeiska unionen,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Ändringsförslag 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Rubrik 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Budgeten 2020: bro till det framtida 
Europa – Investering i innovation, hållbar 
utveckling, skydd av medborgarna och 
säkerhet

Budgeten 2020: bro till det framtida 
Europa – investering i medborgarna och 
hållbar utveckling

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Ändringsförslag 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser därför att 
EU:s budget för nästa år bör fastställa 
tydliga politiska prioriteringar och göra det 
möjligt för unionen att skapa hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning, ytterligare investera i 
innovation och forskningskapacitet för 
framtida lösningar, öka 
konkurrenskraften, säkerställa ett tryggt 
och fredligt Europa, stärka medborgarnas 
arbets- och levnadsvillkor, stärka 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, stärka unionen i dess 
kamp mot miljömässiga utmaningar och 
klimatförändringar i syfte att uppfylla dess 
skyldigheter enligt Parisavtalet, bidra till 
att fullt ut uppfylla FN:s mål för hållbar 
utveckling och genomföra den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

2. Europaparlamentet anser därför att 
EU:s budget för nästa år bör fastställa 
tydliga politiska prioriteringar och göra det 
möjligt för unionen att säkerställa ett 
fredligt Europa, skapa hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning, stärka arbetstagarnas 
rättigheter och förbättra levnadsvillkoren, 
stärka ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, bidra till att fullt ut 
uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, 
genomföra den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, investera i innovation 
och utveckling, stärka unionen i dess kamp 
mot miljömässiga utmaningar och 
klimatförändringar i syfte att uppfylla dess 
skyldigheter enligt Parisavtalet och stoppa 
alla investeringar från EU:s budget i 
projekt som rör fossila bränslen. 
Parlamentet betonar att EU:s budget, i 
syfte att bekräfta detta åtagande och 
föregå med gott exempel, inte ska 
finansiera någon investering där fossil 
energi används som primär råvara, och 
att sådana källor endast skulle tillåtas för 
att bygga infrastruktur som baseras på 
förnybar och ren energi.

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/18

Ändringsförslag 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Rubrik 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Innovation och forskning för framtida 
lösningar: Främjande av hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt för att 
förutse förändringar och främja 
konkurrenskraft

Innovation och forskning: Främjande av 
hållbar och inkluderande ekonomisk 
tillväxt 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Ändringsförslag 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av Europas anspråk på 
ledarskap inom central teknik på områden 
som rymden, hälso- och sjukvård, miljö, 
jordbruk, säkerhet och transport. 
Parlamentet betonar behovet av att 
säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter att 
tillhandahålla lösningar för Europas behov, 
utmaningar och konkurrenskraft och 
påminner i detta sammanhang om den 
viktiga roll som grundläggande forskning 
spelar. Parlamentet betonar att övergången 
från Horisont 2020 till Horisont Europa 
måste vara smidig för att säkerställa 
stabilitet för företag, 
forskningsanläggningar och den 
akademiska världen. Parlamentet är oroat 
över den omfattande underfinansieringen 
av Horisont 2020 under hela perioden, 
vilket har lett till att många utmärkta 
ansökningar inte beviljades. Parlamentet 
avser därför att i nästa års budget se till att 
det årliga anslaget till Horisont 2020 blir så 
stort som möjligt, och att de befintliga 
flexibilitetsbestämmelserna i förordningen 
om den fleråriga budgetramen och 
budgetförordningen till fullo utnyttjas. 
Parlamentet understryker även vikten av 
att fördjupa synergier med de europeiska 

5. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av Europas anspråk på 
ledarskap inom central teknik på områden 
som rymden, hälso- och sjukvård, miljö, 
jordbruk, säkerhet och transport. 
Parlamentet betonar behovet av att 
säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter att 
tillhandahålla lösningar för Europas behov, 
utmaningar och konkurrenskraft och 
påminner i detta sammanhang om den 
viktiga roll som grundläggande forskning 
spelar. Parlamentet betonar att övergången 
från Horisont 2020 till Horisont Europa 
måste vara smidig för att säkerställa 
stabilitet för företag, 
forskningsanläggningar och den 
akademiska världen. Parlamentet är oroat 
över den omfattande underfinansieringen 
av Horisont 2020 under hela perioden, 
vilket har lett till att många utmärkta 
ansökningar inte beviljades. Parlamentet 
avser därför att i nästa års budget se till att 
det årliga anslaget till Horisont 2020 blir så 
stort som möjligt, och att de befintliga 
flexibilitetsbestämmelserna i förordningen 
om den fleråriga budgetramen och 
budgetförordningen till fullo utnyttjas. 
Parlamentet betonar det akuta behovet av 
att bygga vidare på unionens engagemang 
för fred, och insisterar på att en eventuell 
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struktur- och investeringsfonderna. ökning av anslagen till Horisont 2020 
endast bör godkännas på villkor att det 
finns ett fullständigt förbud mot att EU:s 
budget används för att finansiera eller 
garantera forskningsprogram som rör 
teknik med dubbla användningsområden 
eller utvecklingsprojekt med militär 
tillämpning.

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Ändringsförslag 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 5a. Europaparlamentet föreslår en 
genomgripande granskning av EU:s 
investeringspolitik. Parlamentet anser att 
InvestEU-programmet måste ha en tydlig 
koppling till projekt som kan förändra 
den produktiva och tekniska modellen och 
som baseras på i grunden förnybara 
energikällor. Parlamentet betonar att 
detta måste inriktas på att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet som är 
kopplade till energiomställningen och på 
att främja europeiska offentliga 
investeringsprojekt för sociala ändamål 
som har en kontracyklisk profil och som 
är koncentrerade till eftersatta områden 
där de behövs mest. 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Ändringsförslag 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att 
skyddet av EU:s yttre gränser och inre 
säkerhet, med stöd av en förstärkt 
europeisk gräns- och kustbevakning och 
Europol, ett EU utan inre gränser, ett väl 
fungerande Schengenområde och fri 
rörlighet inom EU, är direkt 
sammankopplat och ömsesidigt 
fördelaktigt. Parlamentet betonar 
samtidigt vikten av kraftfulla EU-
investeringar på området för inre 
säkerhet, bland annat i syfte att stärka 
EU:s brottsbekämpande och rättsliga 
insatser mot gränsöverskridande brottshot 
och främja informationsutbyte med stärkt 
stöd till Eurojust och Europeiska 
åklagarmyndigheten. Parlamentet anser 
att det är en skyldighet att säkerställa 
tillräcklig finansiering, bemanning och 
utbildning av personal för alla byråer som 
är verksamma på områdena säkerhet, 
rättsliga frågor och gränskontroller 
eftersom den nuvarande 
finansieringsnivån är otillräcklig med 
tanke på den avsevärda ökningen av deras 
ansvar, vikten av samarbete mellan dem, 
behovet av tekniska innovationer och 
anpassning samt deras viktiga roll för att 
stärka samarbetet och samordningen 
mellan medlemsstaterna. 

9. Europaparlamentet anser att den 
bästa säkerhetspolitiken består i att 
främja social sammanhållning och en 
politik som bygger på förtroende, 
demokrati och stabila 
arbetsmarknadsperspektiv när det gäller 
interna frågor. När det gäller 
utrikesfrågor anser parlamentet att den 
bästa politiken består i rättvis behandling 
av tredjeländer, så att de kan utveckla 
sina demokratier och ekonomier utan att 
det förekommer något ekonomiskt 
utnyttjande, och inledande av ett genuint 
samarbete. Parlamentet betonar därför 
behovet av att prioritera politik för sociala 
investeringar och att tillämpa en 
inkluderande strategi, som också vid 
behov underlättar tillhandahållandet av 
resurser för att hantera eventuella 
humanitära kriser i tredjeländer.
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11.3.2019 A8-0172/22

Ändringsförslag 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar 
medlemsstaternas åtagande att förnya 
EU:s försvarsagenda och deras villighet 
avseende ytterligare europeiskt 
försvarssamarbete. Parlamentet betonar 
vikten av att inleda det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet (EDIDP) som ett 
första steg av den europeiska 
försvarsfonden. Parlamentet begär en 
ytterligare ökning av unionens 
försvarsbudget, som uteslutande ska 
finansieras med nya anslag, i syfte att 
förbättra den europeiska 
försvarsindustrins konkurrenskraft och 
innovation.

11. Europaparlamentet beklagar djupt 
alla försök att åsidosätta Europeiska 
unionens grundläggande principer om 
fred och stabilitet samt det tydliga 
förbudet i artikel 41.2 i fördraget om 
Europeiska unionen mot att utgifter med 
militära eller försvarsmässiga 
konsekvenser finansieras genom EU:s 
budget. Parlamentet beklagar planerna på 
att inleda ett europeiskt 
försvarsindustriellt utvecklingsprogram 
(EDIDP) och kommissionens förslag om 
att inrätta en europeisk försvarsfond, 
eftersom dessa kommer att fungera som 
en subvention till vapenindustrin på 
bekostnad av andra, socialt fördelaktiga, 
program. Parlamentet betonar EU:s 
engagemang för fredsbyggande åtgärder 
och konfliktlösning.

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Ändringsförslag 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet stöder med 
eftertryck stärkta EU-insatser för att 
hantera växande säkerhetshot, såsom 
radikalisering och våldsam extremism 
inom Europa och i grannländerna, samt 
en bättre samordning av sådana program 
på EU-nivå.

12. Europaparlamentet stöder med 
eftertryck åtgärder för att säkerställa 
social rättvisa och inkludering, som i 
kombination med fredliga och rättvisa 
förbindelser med tredjeländer, är den 
effektivaste strategin för att bekämpa 
våld.

Or. en


