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8.3.2018 A8-0048/98 

Predlog spremembe  98 

Younous Omarjee, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  56a. meni, da bi učinkovit boj proti 

korupciji in davčnim goljufijam, ki jih 

izvajajo multinacionalna podjetja in 

najbogatejši posamezniki, lahko 

pripomogel, da bi se v nacionalne 

proračune držav članic stekel znesek, ki 

naj bi po ocenah Komisije znašal 

1 bilijon EUR na leto; ugotavlja, da je v 

tej zadevi vidno resnično pomanjkanje 

ukrepanja EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Predlog spremembe  99 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. zato ponavlja svoje dolgoletno 

stališče, da bi bilo treba Evropski razvojni 

sklad – skupaj z drugimi instrumenti zunaj 

večletnega finančnega okvira – vključiti v 

proračun Unije, da se poveča njegova 

legitimnost, pa tudi učinkovitost in 

uspešnost razvojne politike Unije; hkrati pa 

poudarja, da bi se morala finančna sredstva 

zanje prišteti k zgornjim mejam, 

dogovorjenim v večletnem finančnem 

okviru, da proračunsko načrtovanje za te 

instrumente ne bo negativno vplivalo niti 

na njihovo financiranje niti na druge 

politike in programe EU; načeloma 

pozdravlja predlog, da se evropski 

mehanizem za stabilnost vključi v finance 

Unije v obliki Evropskega denarnega 

sklada, ne glede na njegovo prihodnjo 

zasnovo; 

59. zato ponavlja svoje dolgoletno 

stališče, da bi bilo treba Evropski razvojni 

sklad – skupaj z drugimi instrumenti zunaj 

večletnega finančnega okvira – vključiti v 

proračun Unije, da se poveča njegova 

legitimnost, pa tudi učinkovitost in 

uspešnost razvojne politike Unije; hkrati pa 

poudarja, da bi se morala finančna sredstva 

zanje prišteti k zgornjim mejam, 

dogovorjenim v večletnem finančnem 

okviru, da proračunsko načrtovanje za te 

instrumente ne bo negativno vplivalo niti 

na njihovo financiranje niti na druge 

politike in programe EU; 

Or. en 

 

 


