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Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet betonar det 
allt större behovet av tillräckligt 
ekonomiskt stöd till unionens säkerhet 
och försvar, bland annat genom 
Europeiska försvarsfonden, som stöder 
forskning och utveckling i 
försvarssektorn. Parlamentet efterlyser 
ökade insatser för att öka 
användningsbarheten och den operativa 
effektiviteten och för att förbättra den 
militära rörligheten, även i syfte att bidra 
till att stärka stabiliteten i och utanför 
EU:s grannskap, samt för att hantera 
hybrid- och cyberhot. Parlamentet anser 
att sådana insatser skulle öka unionens 
strategiska oberoende och stärka den 
europeiska försvarsindustrins 
konkurrenskraft. Parlamentet efterlyser 
tillräcklig finansiering för fonden för inre 
säkerhet.

31. Europaparlamentet avvisar 
ökningen av budgetanslagen för 
militarisering, i synnerhet för vapen, 
infrastruktur och militär kapacitet och 
rörlighet. Parlamentet motsätter sig den 
pågående upptrappningen av 
militariseringen i EU inom ramen för den 
”strategiska kompassen”. Parlamentet 
efterlyser en omfördelning av medel från 
EU:s budget för yttre åtgärder (med 
undantag för offentligt 
utvecklingsbistånd), gränsövervakning 
och externalisering av 
gränsförvaltningen, 
militariseringsprogram och överföring av 
säkerhetsfrågor till gemenskapens 
behörighet, för att i stället på nytt 
fokusera medlen på att stödja 
medlemsstaterna i den ekonomiska och 
sociala situation som de står inför, på 
grundval av principen om ekonomisk och 
social sammanhållning, dvs. på grundval 
av konvergens när det gäller ekonomiska 
och sociala framsteg.
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Förslag till resolution
Punkt 38a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

38a. Europaparlamentet anser att inge 
EU-medel bör ges till företag som inte 
respekterar de högsta sociala och 
arbetsrättsliga normerna och de 
mänskliga rättigheterna, särskilt företag 
vars arbetsorganisationsmodell bygger på 
osäkra anställningsförhållanden eller som 
utan uppenbara skäl lägger ner sin 
verksamhet eller säger upp arbetstagare.
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Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja medlemsstaterna 
när det gäller att förebygga och bekämpa 
våld, i alla dess former, och de 
bakomliggande orsakerna, och samtidigt 
vidta specifika åtgärder på alla områden, 
samtidigt som principen om lika 
rättigheter för kvinnor och män på alla 
områden i livet respekteras, dvs. rätten till 
fysisk och moralisk integritet och rätten 
till rättsligt skydd och tillgång till 
domstolsprövning för att tillvarata sina 
rättigheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja medlemsstaterna 
när det gäller att stärka kostnadsfri 
allmän hälso- och sjukvård av hög 
kvalitet, särskilt när det gäller sexuella 
och reproduktiva rättigheter, stöd till 
kvinnor som utsatts för våld och en 
ökning av antalet skyddade boenden, med 
särskilt stöd till kvinnor med olika 
nationella och språkliga bakgrunder. 
Parlamentet anser att det i detta avseende 
är mycket viktigt att öka den planerade 
finansieringen för Daphneprogrammet. 
Parlamentet anser att det även är viktigt 
att öka finansieringen för Europeiska 
jämställdhetsinstitutet (EIGE).
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Förslag till resolution
Punkt 41a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

41a. Europaparlamentet efterlyser ett 
genuint engagemang till förmån för 
förverkligandet av principen om 
flerspråkighet. Parlamentet begär därför 
att finansieringen av EU-institutionernas, 
framför allt Europaparlamentets, 
översättnings- och tolktjänster ska ökas.
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