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8.3.2018 A8-0048/108 

Изменение  108 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, 

Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Димитриос Пападимулис, Лола 

Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан 

Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  74a. подчертава спешната 

необходимост от създаване на 

европейски орган за борба с данъчните 

измами и отклонението от данъчно 

облагане; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Изменение  109 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Палома Лопес 

Бермехо, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Хелмут 

Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 81 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  81a. счита, че е необходимо да се 

гарантира, че мястото на ЕФСИ в 

бюджета на ЕС и сред 

политическите приоритети на 

Съюза не възпрепятства постигането 

на целите на европейската политика 

на сближаване; счита, че 

действията, финансирани от ЕФСИ, 

следва да бъдат обвързани с условието 

сред техните цели да присъстват 

сближаването, устойчивостта и 

намаляването на разликите в 

благосъстоянието в Съюза; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Изменение  110 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Естефания Торес Мартинес, 

Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 

 

Предложение за резолюция Изменение 

82. набляга на значението на МФР за 

някои сектори, които разчитат на 

дългосрочни инвестиции, като сектора 

на устойчивия транспорт; подчертава, 

че транспортната инфраструктура е 

гръбнакът на единния пазар и базата 

за устойчив растеж и създаване на 

работни места; отбелязва, че за 

изграждането на единно европейско 

транспортно пространство, свързано 

със съседните държави, е необходима 

голяма транспортна инфраструктура 

и че то следва да се разглежда като 

ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните и 

островните райони; счита 

следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за 

завършване на изграждането на 

основната мрежа на 

трансевропейската транспортна 

мрежа (TEN-T) и на нейните 

коридори, които следва да бъдат 

допълнително разширени; припомня 

82. набляга на значението на МФР за 

някои сектори, които разчитат на 

дългосрочни инвестиции, като сектора 

на устойчивия транспорт; припомня 

целите, които определи COP 21 по 

отношение на транспорта за борба с 

изменението на климата, и насърчава 

държавите членки да инвестират в 

интелигентен, устойчив и интегриран 

обществен транспорт; 
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целите, които определи COP 21 по 

отношение на транспорта за борба с 

изменението на климата, и насърчава 

държавите членки да инвестират в 

интелигентен, устойчив и интегриран 

обществен транспорт; 

Or. en 

 

 


