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2.7.2018 A8-0247/34 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. herinnert eraan dat het in zijn 

resolutie van 15 maart 2018 de volgende 

prioriteiten voor de EU-begroting 

voor 2019 heeft aangemerkt: duurzame 

groei, innovatie, concurrentievermogen, 

veiligheid, de strijd tegen 

klimaatverandering en de transitie naar 

hernieuwbare energie, alsook migratie; 

herinnert eraan dat het tevens heeft 

gepleit voor specifieke aandacht voor 

jongeren; 

1. dring aan op een EU-begroting 

voor 2019 waarmee op doeltreffende wijze 

sociale ontwikkeling kan worden 

bevorderd, evenals duurzame groei, 

economische, sociale en territoriale 

cohesie, innovatie, 

overheidsinvesteringen, respect voor het 

milieu en de bescherming van 

biodiversiteit, vrede en externe en interne 

solidariteit, met name ten aanzien van 

migranten; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Amendement  35 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. benadrukt niettemin dat de crisis 

die de EU heeft getroffen, is 

voortgekomen uit het kader dat is 

ingevoerd met het Verdrag van Lissabon 

en de eerdere verdragen en dat met het 

huidige kader niets aan deze situatie kan 

worden gedaan; wijst er nogmaals op dat 

de verdragen betreffende integratie 

moeten worden teruggedraaid, teneinde 

het Verdrag van Lissabon en in het 

bijzonder het Verdrag inzake stabiliteit, 

coördinatie en bestuur in de economische 

en monetaire unie, de sixpack en de 

twopack in te trekken; dringt er bij de 

Europese Raad op aan een 

intergouvernementele conferentie samen 

te roepen om de omkeerbaarheid en de 

intrekking van de verdragen te bespreken; 

benadrukt dat het voor de lidstaten van 

essentieel belang is om opnieuw in staat te 

worden gesteld zelf te beslissen over het 

economisch beleid dat het meest geschikt 

is om hun respectieve problemen aan te 

pakken; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. benadrukt dat het EFSI noch een 

werkelijk investeringsbeleid bevordert 

noch een daadwerkelijke toezegging 

inhoudt om de werkloosheid en de zwakke 

economische groei aan te pakken; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Amendement  37 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. benadrukt dat met de Europese 

pijler van sociale rechten wordt gepoogd 

de aandacht af te leiden van het 

neoliberale EU-beleid dat ten grondslag 

lag aan de grote economische crisis en dat 

heeft geleid tot een onzekere 

arbeidssituatie en ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen; stelt dat de 

Europese pijler van sociale rechten ten 

doel heeft op EU-niveau een 

geharmoniseerde lage norm van sociale 

rechten in te voeren, waarmee de arbeids- 

en sociale rechten van werknemers 

worden verzwakt, en waarmee wordt 

geprobeerd om de uitbuiting en verarming 

van de burgers nog groter te maken, 

terwijl tegelijkertijd wordt gepoogd 

asociale en ondemocratische 

instrumenten zoals het EU-kader voor 

economische governance te legitimeren; 

wijst erop dat een progressief sociaal 

beleid alleen kan worden gerealiseerd 

door een ander Europa, één dat het 

bezuinigingskader en het beleid dat 

gericht is op concurrentievermogen, 

liberalisering en deregulering van de 

arbeidsmarkt, loslaat, omdat dit beleid de 

sociale en arbeidsrechten in de lidstaten 

ondermijnt en een neerwaartse druk op de 

lonen uitoefent; 
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Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Amendement  38 

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

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

Kouloglou, 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 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. veroordeelt met klem de 

financiering via Horizon 2020 van 

Israëlische bedrijven die actief deelnemen 

aan de Israëlische schendingen van het 

internationaal recht en de mensenrechten 

in de Palestijnse gebieden; is van mening 

dat geen onderneming die 

onderzoeksactiviteiten verricht voor het 

leger, financiering mag ontvangen uit de 

begroting van de EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Amendement  39 

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

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

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 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. dringt aan op de verhoging van de 

financiële middelen voor programma's ter 

bevordering van de werkgelegenheid met 

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 onbetaalde 

stages; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Amendement  40 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. benadrukt dat de schuldenlast in 

een aantal lidstaten tot de hoogste ter 

wereld blijft behoren; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten daarom een 

procedure voor de heronderhandeling van 

overheidsschuld op te starten en te 

ondersteunen (met betrekking tot de 

bedragen die ermee gemoeid zijn, de 

looptijd en de rentetarieven), samen met 

een nietigverklaring van de speculatieve 

en onwettige kant ervan in de landen met 

de hoogste schulden, teneinde 

schuldaflossing verenigbaar te maken met 

economische en sociale ontwikkeling; 

merkt op dat het economisch herstel van 

de lidstaten onmogelijk is zonder 

schuldverlichting; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Amendement  41 

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 32 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 ter. laakt het feit dat, ondanks de 

sluiting van economische 

aanpassingsprogramma's, de lidstaten die 

hieraan gebonden waren met ernstige 

economische en sociale problemen te 

kampen hebben en nog steeds lijden 

onder de gevolgen ervan en onder het 

door de Trojka opgelegde beleid; dringt 

daarom aan op de vaststelling van een 

noodplan om de economie te 

ondersteunen van landen waar de trojka 

heeft ingegrepen, en verlangt dat in het 

kader van dit plan financiële middelen ter 

beschikking worden gesteld en wordt 

voorzien in de nodige uitzonderingen op 

de werking van de interne markt en 

gemeenschappelijk beleid; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Amendement  42 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 32 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 quater. dringt aan op de invoering 

van specifieke steunprogramma's voor 

landen die van mening zijn dat het 

lidmaatschap van de eurozone 

onhoudbaar en ondraaglijk is geworden, 

door te voorzien in passende compensatie 

voor de veroorzaakte verliezen, in het 

kader van een onderhandelde uittreding 

uit de gemeenschappelijke munt van de 

landen die uit de eurozone willen stappen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.7.2018 A8-0247/43 

Amendement  43 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 quinquies. is van oordeel dat de 

wetgeving inzake de bankenunie alleen de 

belangen dient van de sector van het 

grootkapitaal in de EU en een inbreuk 

vormt op fundamentele democratische 

beginselen; dringt aan op intrekking van 

de wetgeving inzake de bankenunie en 

wijst op de noodzaak van democratische 

publieke controle op het bancaire stelsel; 

Or. en 

 

 


