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Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  56a. 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, hvad dette spørgsmål 

angår, er en reel mangel på handling fra 

EU's side; 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/99 

Ændringsforslag  99 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 
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Punkt 59 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

59. bekræfter derfor sit mangeårige 

synspunkt om, at Den Europæiske 

Udviklingsfond såvel som andre 

instrumenter uden for FFR bør integreres i 

EU's budget for at styrke dets legitimitet og 

effektiviteten og resultaterne af EU’s 

udviklingspolitik; understreger imidlertid, 

at de respektive rammebeløb bør tilføjes ud 

over de vedtagne FFR-lofter, således at 

opførelsen af disse instrumenter på 

budgettet ikke får negative konsekvenser 

for finansieringen af dem eller for andre 

EU-politikker og -programmer; bifalder i 

princippet forslaget om at indarbejde den 

europæiske stabilitetsmekanisme i 

Unionens finanser i form af en europæisk 

valutafond, uden at dette berører dens 

fremtidige udformning; 

59. bekræfter derfor sit mangeårige 

synspunkt om, at Den Europæiske 

Udviklingsfond såvel som andre 

instrumenter uden for FFR bør integreres i 

EU's budget for at styrke dets legitimitet og 

effektiviteten og resultaterne af EU’s 

udviklingspolitik; understreger imidlertid, 

at de respektive rammebeløb bør tilføjes ud 

over de vedtagne FFR-lofter, således at 

opførelsen af disse instrumenter på 

budgettet ikke får negative konsekvenser 

for finansieringen af dem eller for andre 

EU-politikker og -programmer; 

Or. en 

 

 


