
 

AM\1171929NL.docx  PE631.604v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.12.2018 A8-0454/1 

Amendement  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is van mening dat noch in het 

vorige, noch in de huidige voorstel 

voldoende middelen zijn uitgetrokken om 

het beginsel van economische, sociale en 

territoriale cohesie te verwezenlijken; is 

van mening dat voor de verwezenlijking 

van dat beginsel de middelen voor cohesie 

aanzienlijk moeten worden verhoogd; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/2 

Amendement  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. is van mening dat de voorgestelde 

begroting verre van toereikend is om het 

beginsel van economische, sociale en 

territoriale cohesie ten uitvoer te leggen, 

hetgeen zal leiden tot grotere 

asymmetrieën en de bevordering van een 

dynamiek van verschillen tussen de 

lidstaten, en dat zij daarom moet worden 

verworpen; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Amendement  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. dringt aan op specifieke 

plannen ter ondersteuning van de 

economieën van landen met een 

handelstekort, een tekort op de lopende 

rekening of een onhoudbare schuld, die 

voorzien in financiële middelen en in de 

noodzakelijke uitzonderingen op de 

bepalingen inzake de werking van de 

interne markt en van gemeenschappelijk 

beleid; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Amendement  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quinquies. dringt erop aan 

ondersteuningsprogramma's op te zetten 

voor die lidstaten die uit de Eurozone 

willen stappen omdat hun participatie in 

de eenheidsmunt niet langer houdbaar en 

dragelijk is; is van mening dat dergelijke 

programma's moeten zorgen voor een 

toereikende vergoeding van de sociale en 

economische schade die als gevolg van 

toetreding tot de eenheidsmunt is 

ontstaan; 

Or. pt 



 

AM\1171929NL.docx  PE631.604v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.12.2018 A8-0454/5 

Amendement  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 sexies. benadrukt de behoefte aan 

een coherente investeringsstrategie van de 

Unie, in de vorm van een 

investeringsprogramma van de Unie voor 

duurzame ontwikkeling en 

werkgelegenheid, waarvoor jaarlijks 

gedurende een periode van 10 jaar 

tenminste 2 % van het jaarlijkse bbp van 

de Unie moet worden uitgetrokken, een 

programma dat soortgelijke 

overheidsinvesteringen van de lidstaten 

moet aanvullen; merkt op dat een 

dergelijk investeringsprogramma ten dele 

zichzelf zal financieren via sterkere groei 

van het bbp en belastinginkomsten; 

verzoekt de Commissie en de Raad 

bijkomende financiële middelen op te 

nemen in de ontwerpbegroting voor 2019; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Amendement  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 septies. merkt met spijt op dat 

rampen doorgaans diegenen treffen die 

zichzelf minder goed kunnen beschermen, 

ongeacht of het gaat om personen of 

landen; is van mening dat zo snel 

mogelijk moet worden gereageerd op 

natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen zodat de schade 

zoveel mogelijk beperkt blijft en mensen 

en goederen kunnen worden gered; 

benadrukt de noodzaak van een extra 

verhoging van de kredieten, met name 

voor de begrotingsonderdelen die verband 

houden met de preventie van en 

paraatheid voor rampen binnen de Unie, 

waarbij in het bijzonder rekening wordt 

gehouden met de bosbranden in 

Griekenland, Spanje en Portugal (met het 

tragische verlies van mensenlevens tot 

gevolg), die dramatische en enorme 

gevolgen hebben voor de bevolking; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Amendement  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 octies. vestigt de aandacht op het 

feit dat er meer financiële middelen ter 

beschikking moeten worden gesteld om de 

gevolgen van crises en volatiliteit op de 

landbouwmarkten te beperken, die tot tal 

van faillissementen van kleine bedrijven 

hebben geleid en blijven leiden, waarmee 

niet alleen wordt bijgedragen tot de 

verwoestijning van plattelandsgebieden 

maar ook tot de concentratie van 

productie; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Amendement  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 nonies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 nonies. benadrukt dat de 

aanhoudende onevenwichtigheden in de 

voedingsmiddelenketen, waarbinnen de 

positie van primaire producenten veel 

zwakker is dan die van andere actoren, de 

Commissie ertoe moet aanzetten 

maatregelen te nemen ter bevordering van 

de transparantie van de prijzen en de 

marges in de levensmiddelenketen, 

waarbij een eerlijke productieprijs wordt 

gegarandeerd en kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven op een beter inkomen 

kunnen rekenen; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Amendement  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 decies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 decies.  vestigt de aandacht op de 

factoren die een bedreiging vormen voor 

tal van bosecosystemen, zoals onder meer 

bosbranden en de verspreiding van 

invasieve uitheemse soorten, plagen en 

ziekten (zoals het dennenaaltje); is van 

mening dat er via communautaire 

steunprogramma's en -maatregelen 

voldoende financiële middelen moeten 

worden uitgetrokken voor de beoordeling 

van de ecologische en fytosanitaire 

gezondheid van de bossen en het herstel 

hiervan, inclusief herbebossing; wijst erop 

dat deze middelen bijzonder belangrijk en 

urgent zijn voor een aantal lidstaten, met 

name Portugal, Griekenland en Spanje, 

nadat deze landen te kampen hebben 

gehad met meerdere branden; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Amendement  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 undecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 undecies.  dringt aan op een 

verhoging van de kredieten voor de 

reserve voor noodhulp (EAR) en het 

Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) 

naar aanleiding van de recente tragische 

rampen, met name de bosbranden en de 

extreme droogte in Griekenland, Portugal 

en Spanje; 

Or. pt 

 

 


