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2.7.2018 A8-0247/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 bis. stelt dat het landbouwbeleid 

gericht moet zijn op: voedselzekerheid en 

-autonomie; de instandhouding van de 

bevolking en de werkgelegenheid op het 

platteland; duurzame ontwikkeling van 

het milieu en de land- en bosbouw; en de 

productie van gezonde, hoogwaardige en 

betaalbare levensmiddelen tegen een 

redelijke prijs; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel en gezondheid zijn 

toegenomen, net als de noodzaak om de 

overstap van de landbouwers naar 

milieuvriendelijke landbouwmethoden te 

ondersteunen en de klimaatverandering 

aan te pakken; wijst erop dat het nodig is 

de boeren een verzekerd inkomen te 

garanderen en een sterkere koppeling aan 

te brengen tussen het GLB en de levering 

van collectieve goederen; verwerpt elke 

poging om de GLB-kosten opnieuw op 

nationaal niveau onder te brengen, en 

benadrukt dat er mechanismen nodig zijn 

voor de overheidsregulering van de 

productie en markten om eerlijke 

producentenprijzen en een stabiel en 

fatsoenlijk inkomen voor landbouwers te 

garanderen;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Amendement  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 ter. verzoekt om een verhoging van de 

middelen van het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij, dat 

hoofdzakelijk gericht is op: ondersteuning 

van de kleinschalige, ambachtelijke en 

kustvisserij; verbetering van de veiligheid 

van de vissersvloten, en van de arbeids-, 

gezondheids- en hygiënische 

omstandigheden aan boord; betere kennis 

van de visbestanden; bijdrage aan de 

opbouw van de wetenschappelijke en 

technische capaciteit van de O&O-

instituten in de lidstaten; en de invoering 

van mechanismen voor 

inkomenscompensatie en -steun voor de 

vissers vanwege de instabiliteit die eigen is 

aan de visserijactiviteit;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Amendement  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 quater. dringt erop aan dat de 

begrotingslijnen ter ondersteuning van de 

ultraperifere gebieden worden versterkt 

door verhoogde financiering uit het 

Programma van speciaal op een afgelegen 

en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei), de vervanging van 

de Posei-regeling voor de visserij en de 

invoering van een Posei-regeling voor het 

vervoer als compensatie voor het dubbele 

eilandkarakter van vele ultraperifere 

gebieden; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Amendement  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 bis. veroordeelt de stappen die worden 

gezet in de richting van de verdere 

militarisering van de EU; betreurt de 

plannen om begrotingsmiddelen toe te 

wijzen voor doelstellingen die een obsessie 

voor militaire macht, veiligheid en externe 

inmenging verraden, terwijl die de 

onderliggende oorzaken van meerdere 

huidige gewapende conflicten zijn en een 

factor vormen die bijdraagt tot 

migratiestromen, alsmede een motief voor 

het plunderen van hulpbronnen in 

ontwikkelingslanden;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Amendement  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 ter. is tegen de lopende inspanningen 

voor de ontwikkeling van een EU-

programma voor defensieonderzoek en 

een industrieel ontwikkelingsprogramma 

voor defensie en bewapening (EDIDP) en 

tegen de oprichting van een militair-

industrieel complex van de EU; is ook 

tegen de samenvoeging van interne en 

externe veiligheidskwesties en het 

ondergeschikt maken van het handels-, 

ontwikkelings- en energiebeleid aan het 

GBVB/GVDB; benadrukt in dit verband 

dat de EU opnieuw een strikt civiele speler 

moet worden en prioriteiten moet 

bevorderen zoals armoedebestrijding, de 

verwezenlijking van de doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling, vreedzame 

conflictoplossing, wapenbeheersing – met 

inbegrip van handhaving van het NPV-

stelsel en inspanningen voor volledige 

nucleaire ontwapening – en eerlijke 

handel en evenwichtige economische 

betrekkingen; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 quater. benadrukt dat het 

belangrijk is om meer steun te verlenen 

aan beleid dat vrede en het vreedzaam 

samenleven van volkeren bevordert, in 

volledige overeenstemming met de 

beginselen van het Handvest van de 

Verenigde Naties en het internationaal 

recht;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Amendement  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 quinquies. pleit ervoor meer 

begrotingskredieten te bestemmen voor 

doeltreffende maatregelen om de 

behandeling en sociale inclusie van 

vluchtelingen en migranten bij hun 

aankomst te verbeteren; spreekt zich uit 

tegen alle budgettaire maatregelen en elk 

begrotingsbeleid waarmee het 

uitbestedingsproces van de EU-grenzen 

wordt gestimuleerd door initiatieven zoals 

de overeenkomst tussen de EU en Turkije 

en de herhaling daarvan in het Midden-

Oosten en Afrika, de opzet van 

zogenoemde "regionale 

ontschepingsplatforms" en de versterking 

van Frontex en het mandaat daarvan; 

spreekt zich eveneens uit tegen alle 

budgettaire maatregelen ter bevordering 

van de wapenwedloop of de militarisering 

van de internationale betrekkingen als 

voorgesteld door de EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Amendement  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 sexies. bevestigt dat de begroting 

van de EU kan en moet worden gebruikt 

voor ontwapening, met inbegrip van 

nucleaire ontwapening, en herhaalt dat de 

lidstaten voorrang moeten geven aan het 

bevorderen van de vrede; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Amendement  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  58 bis. benadrukt dat de financiering voor 

vertaling en vertolking moet worden 

verhoogd en dat de tendens van de laatste 

jaren moet worden omgebogen, om het 

beginsel van meertaligheid doeltreffend te 

waarborgen; dringt aan op verhoging van 

het aantal vertalers en tolken, door 

zelfstandigen en externe werknemers met 

vaste aanstelling in dienst te nemen als 

vast personeel van het Europees 

Parlement; benadrukt dat dringend 

gevolg moet worden gegeven aan de eisen 

van het personeel, en met name van de 

tolken; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Amendement  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van het engagement 

voor een vernieuwde defensieagenda van 

de EU, met name door het akkoord over 

een industrieel ontwikkelingsprogramma 

voor de Europese defensie (European 

Defence Industrial Development 

Programme, EDIDP), als eerste fase van 

het Europees Defensiefonds; is van mening 

dat dit gemeenschappelijk engagement zal 

bijdragen aan het realiseren van 

schaalvoordelen en een betere coördinatie 

tussen lidstaten en bedrijven, zodat de EU 

haar strategische autonomie kan 

behouden en een echte mondiale speler 

kan worden; 

7. verzet zich in alle opzichten tegen 

de ongekende militarisering van de EU, 

met name door het akkoord over een 

industrieel ontwikkelingsprogramma voor 

de Europese defensie (European Defence 

Industrial Development Programme, 

EDIDP), als eerste fase van het Europees 

Defensiefonds; herinnert eraan dat 

artikel 41, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) 

verbiedt dat "beleidsuitgaven (...) die 

voortvloeien uit operaties die gevolgen 

hebben op militair of defensiegebied" ten 

laste komen van de begroting van de 

Unie; dringt aan op ontwapening, 

conflictoplossing en de bevordering van 

vrede en stabiliteit;  

Or. en 

 

 


