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Ændringsforslag  34 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. minder om, at Parlamentet i sin 

beslutning af 15. marts 2018 fastlagde 

følgende prioriteter for EU's budget for 

2019: bæredygtig vækst, innovation, 

konkurrenceevne, sikkerhed, bekæmpelse 

af klimaforandringer og overgangen til 

vedvarende energi samt migration, og 

også opfordrede til at rette et særligt fokus 

mod unge; 

1. opfordrer til et EU-budget for 

2019, der kan fremme effektiv social 

udvikling, bæredygtig vækst, økonomisk, 

social og territorial samhørighed, 

innovation, offentlige investeringer, 

respekt for miljøet og beskyttelse af 

biodiversiteten, fred og ekstern og intern 

solidaritet, navnlig over for migranter; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. understreger ikke desto mindre, at 

den krise, som EU er ramt af, er et 

resultat af de rammer, der blev fastlagt 

ved Lissabontraktaten og de foregående 

traktater, og at denne situation ikke kan 

overvindes inden for de bestående 

rammer; minder om, at der er behov for at 

tilbagekalde de traktater, der regulerer 

integrationen, med henblik på ophævelse 

af Lissabontraktaten og navnlig traktaten 

om stabilitet, samordning og styring i Den 

Økonomiske og Monetære Union, 

sixpack'en og twopack'en; opfordrer Det 

Europæiske Råd til at indkalde til en 

regeringskonference med henblik på at 

tage stilling til spørgsmålet om 

tilbagekaldelse og ophævelse af 

traktaterne; understreger det presserende 

behov for, at medlemsstaterne genvinder 

evnen til at vælge den økonomiske politik, 

som bedst tilgodeser deres respektive 

behov; 

Or. en 



 

AM\1158034DA.docx  PE621.743v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.7.2018 A8-0247/36 

Ændringsforslag  36 

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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. understreger, at EFSI hverken 

fremmer en ægte investeringspolitik eller 

en virkelig vilje til at bekæmpe 

arbejdsløshed og svag økonomisk vækst; 

Or. en 



 

AM\1158034DA.docx  PE621.743v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.7.2018 A8-0247/37 

Ændringsforslag  37 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. understreger, at den europæiske 

søjle for sociale rettigheder har til formål 

at aflede opmærksomheden fra de 

neoliberale EU-politikker, der var 

medvirkende til den omfattende 

økonomiske krise, og som har ført til 

usikre ansættelsesforhold og ulighed 

mellem kvinder og mænd; mener, at sigtet 

med den europæiske søjle for sociale 

rettigheder er at indføre en harmoniseret 

lav standard for sociale rettigheder på 

europæisk plan, der svækker 

arbejdstagernes arbejdsmarkedsmæssige 

og sociale rettigheder og skærper 

udnyttelsen og forarmelsen af borgerne 

og samtidig søger at legitimere asociale og 

udemokratiske instrumenter, f.eks. EU-

rammerne for økonomisk styring; hævder, 

at progressive socialpolitikker kun kan 

opnås i et andet Europa – et Europa, som 

bryder med sparepolitikken og 

politikkerne til fremme af 

konkurrenceevne, liberalisering og 

deregulering af arbejdsmarkedet, der 

undergraver de sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder i 

medlemsstaterne og presser lønningerne 

nedad; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. fordømmer på det kraftigste 

finansieringen gennem Horisont 2020 af 

israelske virksomheder, der aktivt deltager 

i Israels krænkelser af folkeretten og 

menneskerettighederne i de 

palæstinensiske områder; mener, at ingen 

virksomhed, der udfører forskning for 

militæret, bør modtage støtte fra EU's 

budget; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. opfordrer til at øge støtten til 

programmer til fremme af beskæftigelse 

med rettigheder og til social inklusion af 

unge, så det sikres, at EU-midler ikke 

tilskynder til at oprette ulønnede 

praktikforløb, usikre arbejdsvilkår eller 

erstatning af faste stillinger med 

midlertidige stillinger eller ubetalte 

praktikophold; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. understreger, at gældsniveauet i en 

række EU-lande stadig er blandt de 

højeste i verden; anmoder derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne om at 

iværksætte og støtte en proces til 

genforhandling af den offentlige gæld 

(for så vidt angår beløb, løbetid og 

rentesatser) og annullering af dens 

spekulative og illegitime komponenter i de 

mest forgældede lande for at bringe 

gældsbetjeningen i overensstemmelse med 

den økonomiske og sociale udvikling; 

bemærker, at den økonomiske 

genopretning af medlemsstaterne er 

umulig uden gældslettelse; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32b. klager over, at de medlemsstater, 

der har været underlagt økonomiske 

tilpasningsprogrammer, trods 

afslutningen af disse lider under alvorlige 

problemer på økonomisk og socialt plan 

og fortsat er berørt af konsekvenserne og 

de politikker, som trojkaen pålagde dem; 

opfordrer derfor til at oprette en nødplan 

til støtte for økonomien i de lande, som 

har været omfattet af trojkaens indgreb, 

og sikre, at denne plan rummer 

finansielle ressourcer og de nødvendige 

undtagelser fra det indre markeds 

funktionsmåde og fælles politikker; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32c. opfordrer til, at der oprettes 

specifikke støtteprogrammer for lande, 

som er af den opfattelse, at medlemskabet 

af euroen er blevet uholdbart og 

uudholdeligt, og til at sørge for passende 

kompensation for de forvoldte tab inden 

for rammerne af en forhandlet udtræden 

af den fælles valuta for de lande, der 

ønsker forlade den; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 32 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32d. er af den opfattelse, at 

bankunionslovgivningen kun tjener den 

store finanskapitals interesser i EU og 

krænker grundlæggende demokratiske 

principper; opfordrer til, at 

bankunionslovgivningen trækkes tilbage, 

og minder om nødvendigheden af at sikre 

demokratisk offentlig kontrol med 

banksystemet; 

Or. en 

 

 


