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8.3.2018 A8-0048/98 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  56a. Europaparlamentet anser att en 

effektiv bekämpning av korruption och 

skatteflykt, som praktiseras av 

multinationella företag och de rikaste 

individerna, skulle göra det möjligt att 

föra tillbaka ett belopp som kommissionen 

uppskattar till 1 biljon EUR per år till 

medlemsstaternas nationella budgetar. I 

denna fråga saknas verkligen 

handlingskraft från EU:s sida. 

Or. en 
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Ändringsförslag  99 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet upprepar därför 

sin sedan länge etablerade ståndpunkt att 

den europeiska utvecklingsfonden, 

tillsammans med andra instrument utanför 

den fleråriga budgetramen, bör ingå i 

unionens budget för att ge unionens 

utvecklingspolitik bättre legitimitet och 

göra den effektivare och mer 

ändamålsenlig. Parlamentet understryker 

dock att de respektive anslagen bör läggas 

till utöver de överenskomna taken i den 

fleråriga budgetramen, så att införlivandet 

av dessa instrument i budgeten inte får 

någon negativ inverkan vare sig på deras 

finansiering eller på annan EU-politik och 

andra EU-program. Parlamentet 

välkomnar i princip förslaget om att 

integrera Europeiska 

stabilitetsmekanismen i unionens finanser 

i form av en europeisk valutafond, utan 

att detta påverkar dess framtida 

utformning. 

59. Europaparlamentet upprepar därför 

sin sedan länge etablerade ståndpunkt att 

den europeiska utvecklingsfonden, 

tillsammans med andra instrument utanför 

den fleråriga budgetramen, bör ingå i 

unionens budget för att ge unionens 

utvecklingspolitik bättre legitimitet och 

göra den effektivare och mer 

ändamålsenlig. Parlamentet understryker 

dock att de respektive anslagen bör läggas 

till utöver de överenskomna taken i den 

fleråriga budgetramen, så att införlivandet 

av dessa instrument i budgeten inte får 

någon negativ inverkan vare sig på deras 

finansiering eller på annan EU-politik och 

andra EU-program. 

Or. en 

 

 


