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8.3.2018 A8-0048/108 

Pozměňovací návrh  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 74 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 

zřídit evropský orgán pro boj proti 

daňovým podvodům a daňovým únikům; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Pozměňovací návrh  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 81 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 81a. domnívá se, že je nezbytné zajistit, 

aby postavení EFSI v rozpočtu EU a mezi 

politickými prioritami Unie nenarušovalo 

plnění cílů evropské politiky soudržnosti; 

je přesvědčen o tom, že financování 

činností z prostředků EFSI by mělo být 

podmíněno sledováním cílů, jako jsou 

např. soudržnost, udržitelnost 

a zmírňování rozdílů v bohatství v rámci 

Unie; 

Or. en 



 

AM\1148063CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/110 

Pozměňovací návrh  110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 82 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je udržitelná doprava; 

zdůrazňuje, že dopravní infrastruktura je 

páteří jednotného trhu a základem pro 

udržitelný růst a vytváření pracovních 

míst; konstatuje, že dobudování 

jednotného evropského dopravního 

prostoru propojeného se sousedními 

zeměmi vyžaduje důležitou dopravní 

infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti EU, včetně okrajových a 

ostrovních oblastí; domnívá se proto, že by 

příští VFR měl zajistit dostatečné 

financování projektů, které přispívají 

zejména k dokončení základní sítě 

transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; připomíná cíle, které byly 

v otázkách dopravy vytyčeny na konferenci 

COP 21 s cílem bojovat proti změně 

klimatu, a vybízí členské státy, aby 

investovaly do inteligentní, udržitelné 

a integrované veřejné dopravy; 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je udržitelná doprava; 

připomíná cíle, které byly v otázkách 

dopravy vytyčeny na konferenci COP 21 s 

cílem bojovat proti změně klimatu, a vybízí 

členské státy, aby investovaly do 

inteligentní, udržitelné a integrované 

veřejné dopravy; 

Or. en 
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