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12.3.2018 A8-0062/24 

Ændringsforslag  24 

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 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  11a. understreger, at EU-budgettet kan og 

bør anvendes til at fremme nedrustning, 

herunder nuklear nedrustning, og 

gentager, at EU-medlemsstaterne først og 

fremmest bør prioritere beskyttelse og 

fremme af fred; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Ændringsforslag  25 

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 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18a. opfordrer til, at der afsættes flere 

budgetmidler til effektive foranstaltninger 

til at forbedre modtagelsen og den sociale 

inklusion af flygtninge og migranter; 

afviser alle budgetmæssige 

foranstaltninger og politikker, der 

fremmer eksternalisering af EU-

grænserne ved hjælp af initiativer såsom 

Frontex, eller fremmer våbenkapløbet 

eller militariseringen af de internationale 

forbindelser, sådan som det er blevet 

foreslået af EU;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Ændringsforslag  26 

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 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18b. afviser på det kraftigste ethvert 

forsøg på at reducere bevillingerne til 

samhørighed og opfordrer til, at de 

tværtimod øges betydeligt; afviser forsøg 

på at øge finansiering til våbenindustrien, 

militaristiske mål og eksterne EU-

foranstaltninger, navnlig hvis dette 

indebærer overførsel af midler fra 

samhørighedspolitikken; beklager 

planerne om at kanalisere budgetmidler i 

retning af militarisme, sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger og indblanding i eksterne 

anliggender, hvilket er årsag til en række 

igangværende væbnede konflikter samt til 

migrationsstrømme og udplyndringen af 

udviklingslandene for ressourcer; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Ændringsforslag  27 

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 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. påpeger, at EU's eksterne politik og 

navnlig den globale EU-strategi og andre 

instrumenter fremmer EU's eksterne 

interventionspolitik og militaristisme, og 

at de desuden falder i tråd med EU's 

politik om at begrænse borgernes 

rettigheder, friheder og garantier; afviser 

derfor enhver udnyttelse af 

budgetbevillinger til at konsolidere EU's 

eksterne politikker;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Ændringsforslag  28 

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 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. opfordrer til, at der oprettes 

støtteprogrammer til de medlemsstater, 

der måtte ønske at forhandle om at træde 

ud af euroen på grund af, at deres 

fortsatte medlemsskab er blevet uholdbar; 

mener, at sådanne programmer bl.a. bør 

yde passende kompensation for den 

sociale og økonomiske skade, som skyldes 

tiltrædelse i og fortsat medlemskab af den 

fælles valuta;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Ændringsforslag  29 

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 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 22a. opfordrer til, at der etableres 

specifikke planer for økonomisk bistand 

til de lande, der står over for de største 

vanskeligheder og de største 

akkumulerede underskud, og navnlig 

dem, der var omfattet af trojkaens 

interventioner; mener, at disse planer bør 

sikre tilstrækkelig finansiering og 

indrømme de nødvendige undtagelser fra 

det indre markeds bestemmelser og de 

fælles politikker;  

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Ændringsforslag  30 

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 29 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. understreger behovet for offentlige 

produktions- og markedsregulerende 

mekanismer for at sikre rimelige priser 

for produktion og en stabil og rimelig 

indkomst for landbrugerne; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Ændringsforslag  31 

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 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. opfordrer til en forøgelse af Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond 

(EHFF), som først og fremmest er 

beregnet til at støtte småfiskeri, 

ikkeindustrielt kystfiskeri og traditionel 

fiskeri og forbedre sikkerheds- og 

arbejdsforholdene samt sundhed og 

hygiejne om bord, sikre bedre viden om 

fiskebestandene, bidrage til videnskabelig 

og teknisk kapacitetsopbygning ved 

medlemsstaternes R&U-institutioner samt 

sikre indførelsen af kompensations- og 

støttemekanismer for fiskernes 

indkomster som kompensation for den 

manglende stabilitet i fiskeriet; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Ændringsforslag  32 

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 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30b. opfordrer til oprettelse af et program, 

der er tilpasset de specifikke behov i 

fiskerisektoren i regionerne i den yderste 

periferi, og som inkorporerer POSEI-

programmet (fiskeri); 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.3.2018 A8-0062/33 

Ændringsforslag  33 

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 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. afviser anvendelsen af EU-budgettet 

til at finansiere deregulering og 

privatisering, som f.eks. dem, der er 

indeholdt i på hinanden følgende 

jernbanepakker eller projektet om det 

fælles europæiske luftrum, da det er 

ensbetydende med en forringelse af 

servicekvaliteten og sikkerheden, større 

udnyttelse af arbejdstagere i 

transportsektoren og underordningen af 

denne strategiske sektor i forhold til de 

multinationale selskabers interesser; 

Or. pt 

 

 

 


