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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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  56a. mano, kad veiksmingai kovojant 

su tarptautinių bendrovių ir turtingiausių 

asmenų vykdoma korupcija ir mokesčių 

slėpimu, Komisijos skaičiavimu, į 

valstybių narių nacionalinius biudžetus 

būtų galima sugrąžinti 1 trilijoną EUR 

per metus; pažymi, kad šioje srityje tikrai 

trūksta ES veiksmų; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

59. todėl primena savo ilgalaikę 

poziciją, kad Europos plėtros fondas kartu 

su kitomis į DFP neįtrauktomis 

priemonėmis turėtų būti integruotas į 

Sąjungos biudžetą siekiant padidinti jo 

teisėtumą ir Sąjungos vystymosi politikos 

veiksmingumą ir efektyvumą; vis dėlto 

pabrėžia, kad atitinkami finansiniai paketai 

turėtų būti pridėti viršijant sutartas DFP 

viršutines ribas, kad šių priemonių 

įtraukimas į biudžetą neturėtų daryti 

žalingo poveikio nei pačių priemonių 

finansavimui, nei kitoms ES politikos 

sritims ir programoms; iš esmės palankiai 

vertina pasiūlymą įtraukti Europos 

stabilumo mechanizmą į Sąjungos 

finansų sritį kaip Europos valiutos fondą, 

nedarant poveikio jos būsimam modeliui; 

59. todėl primena savo ilgalaikę 

poziciją, kad Europos plėtros fondas kartu 

su kitomis į DFP neįtrauktomis 

priemonėmis turėtų būti integruotas į 

Sąjungos biudžetą siekiant padidinti jo 

teisėtumą ir Sąjungos vystymosi politikos 

veiksmingumą ir efektyvumą; vis dėlto 

pabrėžia, kad atitinkami finansiniai paketai 

turėtų būti pridėti viršijant sutartas DFP 

viršutines ribas, kad šių priemonių 

įtraukimas į biudžetą neturėtų daryti 

žalingo poveikio nei pačių priemonių 

finansavimui, nei kitoms ES politikos 

sritims ir programoms; 

Or. en 

 

 


