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11.12.2018 A8-0454/11 

Amendement  11 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. betreurt dat de middelen voor het 

Fonds voor Europese hulp aan de meest 

behoeftigen niet zijn verhoogd, ondanks 

het feit dat een toenemend aantal mensen 

in de Unie in armoede leeft; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Amendement  12 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. betreurt de huidige trend van 

militarisering in de Unie met de 

verhoging van de middelen voor het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid en het nieuwe industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Amendement  13 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. is van mening dat er door een 

efficiënte bestrijding van corruptie en 

belastingontduiking door multinationale 

ondernemingen en de rijkste individuen 

jaarlijks een bedrag van 1 biljoen EUR 

(schatting van de Commissie) 

teruggegeven zou kunnen worden aan de 

nationale begrotingen van de lidstaten; 

wijst erop dat de Unie er in dit verband 

niet in slaagt om krachtdadig op te treden; 

benadrukt in dit verband dat er dringend 

een Europese autoriteit moet worden 

opgericht die bevoegd is om 

belastingontwijking en -fraude te 

bestrijden; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Amendement  14 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 ter. betreurt het dat er tot nu toe geen 

overeenstemming is bereikt over de 

Europese belasting van digitale 

multinationals, over de Europese 

belasting op financiële transacties of over 

een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting, die alle een stap 

voorwaarts zouden kunnen betekenen in 

de richting van een eerlijker 

belastingstelsel in Europa en een 

verhoging van het aandeel van de eigen 

middelen in de begroting van de Unie; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Amendement  15 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quater. is van mening dat in de 

begroting van de Unie voldoende 

middelen moeten worden uitgetrokken 

voor de verwezenlijking van economische, 

sociale en territoriale cohesie in de 

ultraperifere regio's van de Unie, alsook 

voor specifieke maatregelen in deze 

regio's zoals bepaald in artikel 349 

VWEU, in overeenstemming met de 

doelstellingen en beginselen die vermeld 

staan in de mededeling van 24 oktober 

2017 van de Commissie over een nieuw en 

sterker strategisch partnerschap met de 

ultraperifere gebieden van de EU 

(COM(2017)0623); 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Amendement  16 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verwelkomt de verhoging van de 

begrotingslijn voor de strategische 

communicatiecapaciteit van de EDEO, 

om een sterkere gecoördineerde reactie 

van de Unie op het probleem van 

desinformatie te waarborgen; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


