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8.3.2018 A8-0048/98 

Изменение  98 

Юнус Омаржи, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, 

Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Димитриос Пападимулис, Палома Лопес 

Бермехо, София Сакорафа, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  56a. счита, че една ефективна борба 

срещу корупцията и данъчните 

измами, извършвани от 

многонационалните дружества и най-

богатите лица, би дала възможност в 

националните бюджети на 

държавите членки да се върне сума, 

оценявана от Европейската комисия 

на един трилион евро годишно; 

отбелязва, че в тази област 

съществува реален дефицит на 

действия от страна на ЕС; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Изменение  99 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. припомня следователно 

дългогодишната си позиция, че 

Европейският фонд за развитие, наред с 

някои други инструменти извън МФР, 

следва да бъде включен в бюджета на 

Съюза, за да се увеличи неговата 

легитимност, както и ефикасността и 

ефективността на политиката за 

развитие на Съюза; подчертава обаче, че 

съответните финансови пакети следва 

да бъдат добавени над договорените 

тавани на МФР, така че включването на 

инструментите в бюджета да не окаже 

отрицателно въздействие върху тяхното 

финансиране, нито върху други 

политики и програми на ЕС; принципно 

приветства предложението за 

включване на Европейския механизъм 

за стабилност във финансите на 

Съюза под формата на Европейски 

валутен фонд, без да се засяга 

бъдещата му структура; 

59. припомня следователно 

дългогодишната си позиция, че 

Европейският фонд за развитие, наред с 

някои други инструменти извън МФР, 

следва да бъде включен в бюджета на 

Съюза, за да се увеличи неговата 

легитимност, както и ефикасността и 

ефективността на политиката за 

развитие на Съюза; подчертава обаче, че 

съответните финансови пакети следва 

да бъдат добавени над договорените 

тавани на МФР, така че включването на 

инструментите в бюджета да не окаже 

отрицателно въздействие върху тяхното 

финансиране, нито върху други 

политики и програми на ЕС; 

Or. en 

 

 


