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8.3.2018 A8-0048/98 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  56a. este de părere că o combatere 

eficientă a corupției și a evaziunii fiscale 

practicate de întreprinderile 

multinaționale și de cei mai bogați ar 

permite ca în bugetele naționale ale 

statelor membre să intre o sumă estimată 

de Comisie la 1 mie de miliarde EUR pe 

an; observă că, în această privință, se 

înregistrează un adevărat deficit de 

acțiune la nivelul UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Amendamentul  99 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. își reafirmă, prin urmare, poziția sa 

constantă potrivit căreia Fondul european 

de dezvoltare, alături de alte instrumente ce 

funcționează în afara CFM, ar trebui să fie 

integrat în bugetul Uniunii cu scopul de a 

crește legitimitatea sa, precum și eficiența 

și eficacitatea politicii de dezvoltare a UE; 

subliniază, cu toate acestea, că pachetele 

financiare respective ar trebui adăugate la 

plafoanele CFM convenite, astfel încât 

includerea acestor instrumente în buget să 

nu aibă un impact negativ nici asupra 

finanțării lor, nici asupra altor politici și 

programe ale UE; salută, în principiu, 

propunerea de a include Mecanismul 

european de stabilitate în finanțele 

Uniunii sub forma unui Fond Monetar 

European, fără a aduce atingere viitoarei 

sale structuri; 

59. își reafirmă, prin urmare, poziția sa 

constantă potrivit căreia Fondul european 

de dezvoltare, alături de alte instrumente ce 

funcționează în afara CFM, ar trebui să fie 

integrat în bugetul Uniunii cu scopul de a 

crește legitimitatea sa, precum și eficiența 

și eficacitatea politicii de dezvoltare a UE; 

subliniază, cu toate acestea, că pachetele 

financiare respective ar trebui adăugate la 

plafoanele CFM convenite, astfel încât 

includerea acestor instrumente în buget să 

nu aibă un impact negativ nici asupra 

finanțării lor, nici asupra altor politici și 

programe ale UE; 

Or. en 

 

 


