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28.5.2018 B8-0239/6 

Ändringsförslag  21 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet fäster 

uppmärksamheten vid möjligheten att 

införa samordnade beskattningsåtgärder i 

medlemsstaterna som riktar sig till 

storkapitalet och ska vara till gagn för 

allmänheten, arbetstagarna och deras 

länder. Parlamentet motsätter sig idén 

med att utveckla en europeisk 

skattepolitik. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Ändringsförslag  22 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet efterlyser 

inrättandet av stödprogram för de 

medlemsstater som vill förhandla om 

utträde ur euroområdet på grund av att 

deltagandet har blivit ohållbart och 

outhärdligt. Parlamentet anser att sådana 

program bör ge lämplig ersättning för de 

sociala och ekonomiska skador som 

orsakats av deltagandet i den 

gemensamma valutan. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Ändringsförslag  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet efterlyser 

förnyat fokus på en av de grundläggande 

principerna för den gemensamma 

jordbrukspolitiken, nämligen att 

”garantera jordbruksbefolkningen en 

skälig levnadsstandard”, för att motverka 

en ökad koncentration av produktionen, 

en minskning av antalet små 

jordbruksföretag samt en ökning av de 

regionala asymmetrierna och beroendet 

av utländska produkter, vilket främjar de 

största europeiska ekonomierna och de 

stora livsmedelsföretagen. Parlamentet 

beklagar detta fenomen som äventyrar 

jordbruks- och landsbygdsarv av global 

betydelse, samtidigt som stora 

livsmedelsföretag ökar sina marginaler 

och påtvingar oss sin modell för ett 

globalt livsmedelssystem med destruktiva 

effekter för miljön. Parlamentet 

framhåller jordbrukarnas centrala roll i 

jordbruks- och livsmedelspolitiken. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Ändringsförslag  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet efterlyser en 

förstärkning av Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF), som framför allt 

syftar till att stödja det småskaliga fisket, 

kustfisket och det icke-industriella fisket, 

förbättra säkerhets-, arbetsmiljö-, hälso- 

och hygienvillkoren ombord, förbättra 

kunskaperna om de nationella resurserna 

och bidra till den vetenskapliga och 

tekniska kapacitetsuppbyggnaden i 

medlemsstaternas FoU-institutioner. 

Parlamentet stöder uppbyggnaden av 

mekanismer för ersättning och stöd till 

fiskarnas inkomster med hänsyn till 

fiskeverksamhetens instabila karaktär. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Ändringsförslag  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet kräver en 

förstärkning av budgetposter som främjar 

effektiva svar på mottagandet och den 

sociala integreringen av flyktingar och 

migranter. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Ändringsförslag  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet förkastar 

bestämt inrättandet av europeiska 

försvarsfonden och ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

samt skapandet av en ny rubrik V, 

”säkerhet och försvar”, genom vilken 

Europeiska försvarsfonden ska 

finansieras efter 2020. Parlamentet 

påminner om att enligt artikel 41.2 i 

fördraget om Europeiska unionen får inte 

utgifter i samband med operationer som 

har militära eller försvarsmässiga 

konsekvenser belasta EU:s budget. 

Parlamentet fördömer och beklagar djupt 

att EU militariseras i en aldrig tidigare 

skådad hastighet. Parlamentet kräver 

nedrustning, inklusive 

kärnvapennedrustning, demobilisering av 

soldater samt ett slut på externa militära 

insatser. NATO måste upplösas. 

Parlamentet påminner om att bästa sättet 

att främja fred är att verka för 

fattigdomsutrotning, humanitärt bistånd 

och hållbar och rättvis ekonomisk och 

social utveckling. Parlamentet anser att 

externt samarbete bör bygga på principen 

om internationell solidaritet och ske med 

fullständig respekt för varje lands önskan 

om fred och utveckling. 

Or. en 



 

AM\1154519SV.docx  PE621.622v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.5.2018 B8-0239/27 

Ändringsförslag  27 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 14b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14b. Europaparlamentet betonar 

behovet av en gemensam jordbrukspolitik 

som prioriterar den inre marknaden, 

sätter lönsamma priser i den 

gemensamma jordbrukspolitikens 

centrum och fastställer instrument för 

reglering av marknader och produktion. 

Parlamentet tillbakavisar varje försök att 

åternationalisera kostnaderna för den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

Parlamentet understryker behovet av 

mekanismer för offentlig reglering av 

produktion och marknader, i syfte att 

säkerställa rättvisa priser för producenter 

och stabila och rättvisa inkomster för 

jordbrukare. Parlamentet efterlyser 

förnyat fokus på en av de grundläggande 

principerna för den gemensamma 

jordbrukspolitiken, nämligen att 

”garantera jordbruksbefolkningen en 

skälig levnadsstandard”, för att motverka 

en ökad koncentration av produktionen, 

en minskning av antalet små 

jordbruksföretag samt en ökning av de 

regionala asymmetrierna och beroendet 

av utländska produkter, vilket främjar de 

största europeiska ekonomierna och de 

stora livsmedelsföretagen. Parlamentet 

beklagar detta fenomen som äventyrar 

jordbruks- och landsbygdsarv av global 

betydelse, samtidigt som stora 

livsmedelsföretag ökar sina marginaler 
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och påtvingar oss sin modell för ett 

globalt livsmedelssystem med destruktiva 

effekter för miljön. Parlamentet 

framhåller jordbrukarnas centrala roll i 

jordbruks- och livsmedelspolitiken. 

Parlamentet anser att den gemensamma 

jordbrukspolitiken sedan starten har 

misslyckats med att leva upp till en av sina 

grundläggande principer, nämligen att 

”garantera jordbruksbefolkningen en 

skälig levnadsstandard”. Den kommande 

reformen måste på nytt fokusera på denna 

centrala princip för att motverka en ökad 

koncentration av produktionen och 

minskningen av antalet små 

jordbruksföretag, vilket förvärrar 

avfolkningen av landsbygden. 

Parlamentet framhåller jordbrukarnas 

centrala roll i jordbruks- och 

livsmedelspolitiken. Parlamentet motsätter 

sig starkt de stora livsmedelsföretagens 

marknadsdominans och illojala 

prissättning på bekostnad av 

livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet och 

livsmedelssuveränitet, människors och 

djurs hälsa, djurens välbefinnande och 

miljön. Parlamentet betonar hur viktigt 

det är att bekämpa ojämlikhet inom 

landsbygdsekonomin och underlätta 

generationsbyte inom jordbrukssektorn. 

Kommissionen uppmanas att inför den 

kommande reformen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken ändra 

inriktningen för den nuvarande 

gemensamma jordbrukspolitiken, som 

domineras av intensiv odling och 

monokulturer, mot en hållbar jordbruks- 

och livsmedelspolitik som tar hänsyn till 

olika ekonomiska, sociala, miljömässiga, 

näringsmässiga och hälsorelaterade 

frågor och utmaningar. Parlamentet 

beklagar därför nedskärningarna i 

jordbruksbudgeten, och beklagar djupt att 

dessa nedskärningar inriktas på utgifter 

som är avgörande för landsbygdens 

utveckling och jordbruksmiljön i stället 

för på mindre specifikt direktstöd, och 

anser att oproportionerliga nedskärningar 
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och strykningen av öronmärkta belopp 

(s.k. ”miljöanpassning”) för miljön i 

pelare 1 visar att det, trots retoriken, finns 

ett allmänt skifte från innovation inom 

jordbruket och miljön till att bevara 

långsiktiga beteenden som skapar 

jordbruks- och miljöproblem. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vidta 

åtgärder för att öka kvinnornas synlighet 

och stärka deras roll inom 

jordbrukssektorn. Parlamentet fördömer 

kraftfullt markrofferiet och kräver snabba 

åtgärder från kommissionens och 

medlemsstaternas sida. Parlamentet 

bekräftar att vatten är en universell 

rättighet som bör garanteras alla 

människor och som inte bör vara föremål 

för privatisering. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att förbjuda alla former av 

patentering av utsäde, i syfte att skydda 

jordbrukarna från det konkurrenstryck 

som de multinationella 

utsädesproducerande företagen skapar, 

och att skydda lokala varianter samt vårt 

genetiska och kulturella arv. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i samarbete 

med medlemsstaterna förbjuda tillstånd 

för liksom odling och marknadsföring av 

genetiskt modifierade organismer (GMO) 

och att ta med integrerat växtskydd (IPM) 

som ett villkor i den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken för att minska 

användningen av bekämpningsmedel. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Ändringsförslag  28 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Punkt 14c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14c. Europaparlamentet uppmanar EU 

att återgå till unionens grundläggande 

mål och principer och att fokusera på ett 

fritt och öppet Europa där människor som 

flyr förföljelser tas emot med öppna 

armar, och där resurserna används till 

samarbete, snarare än till konfrontation 

med grannländer. Parlamentet förkastar 

bildandet av en europeisk försvarsunion 

och det permanenta strukturerade 

samarbetet (Pesco), vilket även skadar 

samförståndsprincipen i Gusp/GSFP och 

i stället leder till en EU-armé och direkt 

till nya konflikter och mindre fred. 

Parlamentet motsätter sig därför en 

ökning av medlemsstaternas budgetar för 

säkerhet och försvar. Parlamentet 

insisterar på att EU och dess 

medlemsstater bör verka för fred och för 

en diplomatisk och fredlig 

konfliktlösning, bland annat genom 

medlingsinitiativ och program för 

avväpning, demobilisering och 

återanpassning, i enlighet med FN-

stadgan. Parlamentet stöder icke-

spridningsfördraget och 

kärnvapennedrustning. Parlamentet 

förkastar bestämt inrättandet av 

europeiska försvarsfonden och ett 

europeiskt försvarsindustriellt 

utvecklingsprogram samt skapandet av en 

ny rubrik V, ”säkerhet och försvar”, 
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genom vilken Europeiska försvarsfonden 

ska finansieras efter 2020. Parlamentet 

påminner om att enligt artikel 41.2 i 

fördraget om Europeiska unionen får inte 

utgifter i samband med operationer som 

har militära eller försvarsmässiga 

konsekvenser belasta EU:s budget. 

Parlamentet fördömer och beklagar djupt 

att EU militariseras i en aldrig tidigare 

skådad hastighet. Parlamentet kräver 

nedrustning, inklusive 

kärnvapennedrustning, demobilisering av 

soldater samt ett slut på externa militära 

insatser. NATO måste upplösas. 

Parlamentet påminner om att bästa sättet 

att främja fred är att verka för 

fattigdomsutrotning, humanitärt bistånd 

och hållbar och rättvis ekonomisk och 

social utveckling. Parlamentet anser att 

externt samarbete bör bygga på principen 

om internationell solidaritet och ske med 

fullständig respekt för varje lands önskan 

om fred och utveckling. 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Ändringsförslag  29 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Förslag till resolution 

Beaktandeled (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av kommissionens 

förslag att fylla den finansieringslucka 

som skapas av brexit med ytterligare 

inkomster från egna medel, 

– med beaktande av att det sammanlagda 

inkomstbelopp som kan fördelas därmed 

inte kommer att minskas, 

– med beaktande av att det med Förenade 

kungarikets utträde ur Europeiska 

unionen också kommer att innebära en 

medlemsstat mindre som mottar medel 

från unionen, och att det därför också bör 

finnas en större proportionell andel 

tillgänglig för alla andra medlemsstater 

inom områden såsom den gemensamma 

jordbrukspolitiken, den gemensamma 

fiskeripolitiken, Sammanhållningsfonden 

etc., 

Or. en 

 

 


