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8.3.2018 A8-0048/98 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  56a. domnieva sa, že účinný boj proti 

korupcii a daňovým únikom, ktorých sa 

dopúšťajú nadnárodné spoločnosti a 

najbohatší jedinci, by umožnil vrátiť do 

vnútroštátnych rozpočtov členských štátov 

sumu, ktorú Komisia odhaduje na 1 bilión 

EUR ročne; konštatuje, že v tejto oblasti 

panuje skutočný nedostatok opatrení EÚ; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. opakuje preto svoju dlhodobú 

pozíciu, podľa ktorej by sa Európsky 

rozvojový fond mal spolu s inými 

nástrojmi mimo VFR začleniť do rozpočtu 

Únie s cieľom zvýšiť legitímnosť, ako aj 

účinnosť a efektívnosť jej rozvojovej 

politiky; zdôrazňuje však, že príslušné 

finančné krytie by sa malo doplniť nad 

rámec dohodnutých stropov VFR, aby 

začlenenie týchto nástrojov do rozpočtu 

nemalo nepriaznivý vplyv na ich 

financovanie ani na iné politiky a 

programy EÚ; víta v zásade návrh 

začleniť Európsky mechanizmus pre 

stabilitu do finančných prostriedkov Únie 

formou Európskeho menového fondu bez 

toho, aby tým bola dotknutá jeho budúca 

podoba; 

59. opakuje preto svoju dlhodobú 

pozíciu, podľa ktorej by sa Európsky 

rozvojový fond mal spolu s inými 

nástrojmi mimo VFR začleniť do rozpočtu 

Únie s cieľom zvýšiť legitímnosť, ako aj 

účinnosť a efektívnosť jej rozvojovej 

politiky; zdôrazňuje však, že príslušné 

finančné krytie by sa malo doplniť nad 

rámec dohodnutých stropov VFR, aby 

začlenenie týchto nástrojov do rozpočtu 

nemalo nepriaznivý vplyv na ich 

financovanie ani na iné politiky a 

programy EÚ; 

Or. en 

 

 


