
 

AM\1171928DA.docx  PE631.604v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.12.2018 A8-0454/11 

Ændringsforslag  11 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. beklager, at budgettet for Den 

Europæiske Fond for Bistand til de 

Socialt Dårligst Stillede ikke er blevet 

forhøjet til trods for et stigende antal 

mennesker, der lever i fattigdom i 

Unionen; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Ændringsforslag  12 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2b. beklager Unionens aktuelle tendens til 

militarisering gennem forhøjelsen af 

budgettet til den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og det nye program for 

udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Ændringsforslag  13 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. mener, at en effektiv bekæmpelse af 

den korruption og skatteunddragelse, som 

praktiseres af multinationale 

virksomheder og de rigeste 

enkeltpersoner, ville gøre det muligt at 

føre et beløb, som af Kommissionen 

anslås til 1 billion EUR om året, tilbage til 

medlemsstaternes nationale budgetter; 

bemærker, at der i denne henseende er en 

reel mangel på handling fra Unionens 

side; understreger i denne forbindelse det 

presserende behov for at etablere en 

europæisk myndighed med beføjelse til at 

bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Ændringsforslag  14 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5b. beklager, at der indtil videre ikke er 

blevet indgået en aftale om europæisk 

beskatning af digitale multinationale 

selskaber, om en europæisk afgift på 

finansielle transaktioner eller om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag, som 

alle potentielt ville kunne repræsentere et 

skridt fremad mod et mere retfærdigt 

skattesystem i Europa og forøge andelen 

af egne indtægter i Unionens budget; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Ændringsforslag  15 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5c. mener, at der bør afsættes 

tilstrækkelige midler i Unionens budget til 

opnåelse af økonomisk, social og 

territorial samhørighed i regionerne i 

Unionens yderste periferi samt til 

specifikke foranstaltninger i disse 

regioner, jf. artikel 349 i TEUF, i 

overensstemmelse med de mål og 

principper, der er fastlagt i 

Kommissionens meddelelse af 24. oktober 

2017 (COM(2017)0623) om et stærkere og 

fornyet strategisk partnerskab med 

regionerne i EU's yderste periferi; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Ændringsforslag  16 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. glæder sig over styrkelsen af 

budgetposten for EU-Udenrigstjenesten 

vedrørende strategisk 

kommunikationskapacitet med henblik på 

at tilvejebringe en stærkere koordineret 

EU-reaktion på problemet med 

disinformation; 

udgår 

Or. en 

 

 


