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12.3.2018 A8-0062/16 

Ændringsforslag  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. der henviser til, at Den Europæiske 

Unions budget bør fremme offentlige 

investeringer ved at støtte produktive og 

strategiske sektorer (herunder deres 

modernisering og bæredygtighed), 

offentlige tjenester, skabelse af jobs med 

rettigheder, bekæmpelse af fattigdom, 

social udstødelse og ulighed, 

miljøbeskyttelse og fuld udnyttelse af 

hvert lands og hver regions potentiale 

såvel som efterstræbelse af eksterne 

forbindelser baseret på solidaritet, 

samarbejde, gensidig respekt og fred;  

Or. pt 



 

AM\1148273DA.docx  PE616.088v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.3.2018 A8-0062/17 

Ændringsforslag  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. går ind for at øge EU's budget 

betydeligt med henblik på at styrke dets 

omfordelingsfunktion og dermed bidrage 

til at skabe økonomisk og social 

samhørighed;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Ændringsforslag  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2b. forkaster traktaten om stabilitet, 

samordning og styring i Den Økonomiske 

og Monetære Union ("finanspagten") 

samt lovgivningen om "økonomisk 

styring" og "europluspagten", som 

fortsætter stramningspolitikkerne i EU og 

i hver af dets medlemsstater - dvs. 

politikker for udnyttelse, forarmelse og 

forværring af de sociale uligheder og 

uretfærdigheder, og som er et angreb på 

statens rettigheder og sociale funktioner - 

som uundgåeligt vil forværre de 

økonomiske og sociale vilkår, især i 

lande, hvor betingelserne allerede er 

vanskeligere; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Ændringsforslag  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. opfordrer til, at der ydes støtte til 

programmer til fremme af beskæftigelse 

med rettigheder og til social inklusion af 

unge, så det sikres, at EU-midler ikke 

bidrager til oprettelsen af ulønnede 

praktikforløb, usikre ansættelsesvilkår 

eller erstatning af faste stillinger med 

midlertidige stillinger eller praktikophold;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Ændringsforslag  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. mener, at det er nødvendigt med et 

brud med Den Europæiske Unions 

politikker, hvis vi virkelig ønsker at løse 

problemerne med økonomisk bæredygtig 

vækst, arbejdsløshed, fattigdom, social 

udstødelse og (hovedsagelig 

indkomstmæssige) uligheder; 

understreger, at der er behov for en ny 

strategi med henblik på at fastlægge en ny 

tilgang for Europa, en tilgang med fuld 

beskæftigelse, job med rettigheder, 

rimelige indkomster, social og økonomisk 

samhørighed og social beskyttelse for alle, 

som sikrer den højeste levestandard, en 

tilgang, der tager hensyn til hver 

medlemsstats udviklingsbehov, navnlig i 

de mindst udviklede lande, og som 

fremmer reel konvergens og således 

bidrager til at mindske de 

udviklingsmæssige og økonomiske, 

sociale og regionale forskelle 

medlemsstaterne imellem; 

Or. pt 

 

 


