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17.10.2018 A8-0313/19 

Ændringsforslag  19 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. efterlyser særlige planer til støtte 

for økonomierne i lande med 

handelsunderskud og underskud på 

betalingsbalancens løbende poster og 

uholdbar gæld, som tilvejebringer 

finansielle midler og indfører de 

nødvendige undtagelser fra det indre 

markeds funktionsmåde og fra de fælles 

politikker; 

Or. en 
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Ændringsforslag  20 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7b. opfordrer til, at der oprettes 

støtteprogrammer for de medlemsstater, 

der måtte ønske at forhandle om 

udtrædelse af euroområdet, fordi deres 

deltagelse i det er blevet uholdbar og 

utålelig; mener, at sådanne programmer 

bør yde passende kompensation for den 

sociale og økonomiske skade, som 

deltagelsen i den fælles valuta har 

foranlediget; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/21 

Ændringsforslag  21 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. understreger, at der er behov for 

en sammenhængende EU-

investeringsstrategi i form af et EU-

investeringsprogram for bæredygtig 

udvikling og beskæftigelse, som skal 

tildeles at beløb på mindst 2 % af BNP fra 

Unionens budget hvert år i ti år – et 

program som bør supplere 

medlemsstaternes tilsvarende indsats for 

offentlige investeringer; bemærker, at et 

sådant investeringsprogram delvist vil 

finansiere sig selv gennem højere BNP-

vækst og skatteindtægter; anmoder 

Kommissionen og Rådet om at afsætte 

flere finansielle midler i budgetforslaget 

for 2018; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/22 

Ændringsforslag  22 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. understreger med beklagelse, at 

katastrofer generelt rammer dem, der har 

færrest ressourcer til at beskytte sig selv, 

hvad enten der er tale om enkeltpersoner 

eller stater; bemærker, at reaktionen på 

naturkatastrofer eller menneskeskabte 

katastrofer bør være så hurtig som mulig, 

således at skaderne bliver minimale, og 

personer og ejendom kan reddes; 

fremhæver behovet for en yderligere 

forøgelse af midlerne, navnlig på de 

budgetposter, der er knyttet til 

katastrofeforebyggelse og -beredskab i 

Unionen, idet der navnlig tages hensyn til 

brandene i Grækenland, Spanien og 

Portugal (der har resulteret i tragiske tab 

af menneskeliv), som har dramatiske og 

betydelige konsekvenser for folk; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/23 

Ændringsforslag  23 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 36a. gør sig til fortaler for større 

ansvarlighed på EU-plan med hensyn til 

at beskytte naturressourcerne i Natura 

2000-nettet, navnlig hvad angår 

finansieringen heraf; bemærker de 

vanskeligheder, som adskillige 

medlemsstater oplever på de 

forvaltningsområder, der indgår i Natura 

2000-nettet, som følge af at der mangler et 

særligt finansielt instrument rettet mod 

denne forvaltning, som supplerer 

integrationen af biodiversiteten i 

sektorpolitikkerne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 36b. gør opmærksom på behovet for at 

øge finansieringen med henblik på at 

afbøde konsekvenserne af kriserne og 

prisudsvingene på landbrugsmarkederne, 

som har været og fortsat er årsag til en 

række konkurser i små virksomheder, 

hvilket bidrager til ørken- og 

ødemarksdannelse i landdistrikter og 

koncentration af produktionen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 36c. understreger, at de vedvarende 

ubalancer i fødevareforsyningskæden, i 

hvilken primærproducenternes situation 

er betydeligt ringere end andre aktørers, 

burde foranledige Kommissionen til at 

tage skridt til at forbedre 

gennemsigtigheden af priser og margener 

i fødevareforsyningskæden og dermed 

sikre en rimelig produktionspris og 

garantere små og mellemstore 

landbrugere en højere indkomst; 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 36d. bemærker med bekymring, at 

antallet af projekter, der finansieres 

under LIFE+-programmet, i en række 

medlemsstater ligger under den 

vejledende tildeling; 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 e (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

xx 36e.  henleder opmærksomheden på de 

trusselsfaktorer, der tynger en lang række 

skovøkosystemer, herunder bl.a. 

spredningen af invasive, 

ikkehjemmehørende arter, sygdomme 

(såsom rundorm i fyrretræer m.fl.) og 

skovbrande; mener, at der bør 

tilvejebringes tilstrækkelige finansielle 

midler gennem EU's støtteprogrammer og 

-foranstaltninger til at evaluere skovenes 

miljø- og plantesundhedsmæssige tilstand 

og deres rehabilitering, herunder 

genplantning af skove; bemærker, at 

sådanne midler er særligt vigtige og 

presserende for nogle medlemsstater, 

navnlig Portugal, Grækenland og 

Spanien efter en række tidligere brande 

på deres territorier; 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 71a.  opfordrer til en forhøjelse af 

bevillingerne til nødhjælpsreserven og 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 

(EUSF) i lyset af de seneste og tragiske 

katastrofer, navnlig brandene og den 

ekstreme tørke i Grækenland, Portugal og 

Spanien; 

Or. en 

 

 


