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12.3.2018 A8-0062/16 

Amendement  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat de begroting van 

de Europese Unie overheidsinvesteringen 

moet bevorderen door steun te verlenen 

aan productieve en strategische sectoren 

(met inbegrip van de modernisering en 

duurzaamheid daarvan), openbare 

diensten, het scheppen van banen met 

rechten, de bestrijding van armoede, 

sociale uitsluiting en ongelijkheid, de 

bescherming van het milieu en het 

volledig benutten van het potentieel van 

elk land en elke regio, alsmede het 

nastreven van externe betrekkingen op 

basis van solidariteit, samenwerking, 

wederzijds respect en vrede;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Amendement  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. is voorstander van een aanzienlijke 

verhoging van de EU-begroting om haar 

herverdelende functie te vergroten en op 

die manier bij te dragen tot de 

verwezenlijking van het beginsel van 

economische en sociale cohesie;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Amendement  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. verwerpt het Verdrag inzake 

stabiliteit, coördinatie en bestuur in de 

economische en monetaire unie ("het 

begrotingspact"), de regelgeving inzake 

"economisch bestuur" en het "Euro Plus-

pact", die het bezuinigingsbeleid (lees: de 

uitbuiting, verarming, verergering van 

maatschappelijke ongelijkheden en 

onrechtvaardigheden, en de aantasting 

van de rechten en maatschappelijke 

functies van de staat) in de EU en elk van 

de lidstaten bestendigen en de 

economische en sociale situatie 

onvermijdelijk zullen verergeren, met 

name in de landen die het al zwaar te 

verduren hebben; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. dringt erop aan meer middelen toe 

te kennen aan programma's ter 

bevordering van jeugdwerkgelegenheid – 

met in steen gebeitelde rechten – en de 

sociale inclusie van jongeren, waarbij 

gegarandeerd wordt dat de EU-middelen 

niet bijdragen tot het creëren van 

onbetaalde stages, onzekere banen of tot 

de vervanging van vaste banen door 

tijdelijk werk of stages;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Amendement  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. meent dat een breuk met het EU-

beleid noodzakelijk is, willen we de 

problemen met betrekking tot duurzame 

economische groei, werkloosheid, 

armoede, sociale uitsluiting en 

ongelijkheid (vooral op het vlak van 

inkomen) daadwerkelijk oplossen; 

benadrukt dat er een nieuwe strategie 

nodig is om Europa een andere wending 

te geven, op weg naar volledige 

werkgelegenheid, banen met rechten, 

fatsoenlijke lonen, sociale en 

economische cohesie, sociale 

bescherming voor iedereen en 

waarborging van de hoogste 

levensstandaarden, met oog voor de 

ontwikkelingsbehoeften van alle lidstaten, 

met name de minst ontwikkelde landen, 

waarbij echte convergentie wordt 

bevorderd en wordt bijgedragen tot het 

verminderen van de ontwikkelingskloof 

en de economische, maatschappelijke en 

regionale verschillen tussen de lidstaten; 

Or. pt 

 

 


