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8.3.2018 A8-0048/98 

Pozměňovací návrh  98 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 56a. domnívá se, že účinný boj proti 

korupci a daňovým podvodům, jichž se 

dopouští nadnárodní společnosti a 

nejbohatší jedinci, by umožnil vrátit do 

vnitrostátních rozpočtů členských států 

částku, kterou Komise odhaduje na tisíc 

miliard eur ročně; konstatuje, že v této 

oblasti je zjevný skutečný nedostatek 

opatření ze strany EU;  

Or. en 



 

AM\1148054CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/99 

Pozměňovací návrh  99 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. opakuje proto svůj dlouhodobý 

postoj, že Evropský rozvojový fond by 

spolu s dalšími nástroji mimo VFR měl být 

začleněn do rozpočtu Unie, aby se zvýšila 

jeho legitimita, jakož i účinnost a účelnost 

unijní rozvojové politiky; zdůrazňuje však, 

že příslušné finanční krytí by mělo být 

doplněno nad rámec dohodnutých stropů 

VFR tak, aby začlenění těchto nástrojů do 

rozpočtu nemělo nepříznivý vliv na jejich 

financování nebo na další politiky a 

programy EU; vítá v zásadě návrh na 

začlenění Evropského mechanismu 

stability do finančních prostředků Unie ve 

formě Evropského měnového fondu, aniž 

by tím byla dotčena jeho budoucí podoba; 

59. opakuje proto svůj dlouhodobý 

postoj, že Evropský rozvojový fond by 

spolu s dalšími nástroji mimo VFR měl být 

začleněn do rozpočtu Unie, aby se zvýšila 

jeho legitimita, jakož i účinnost a účelnost 

unijní rozvojové politiky; zdůrazňuje však, 

že příslušné finanční krytí by mělo být 

doplněno nad rámec dohodnutých stropů 

VFR tak, aby začlenění těchto nástrojů do 

rozpočtu nemělo nepříznivý vliv na jejich 

financování nebo na další politiky a 

programy EU; 

Or. en 

 

 


