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8.3.2018 A8-0048/108 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  74 bis. benadrukt dat er dringend een 

Europese autoriteit moet worden 

opgericht die bevoegd is om 

belastingontwijking en -fraude tegen te 

gaan; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 81 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  81 bis. acht het noodzakelijk dat erop 

wordt toegezien dat de plaats van het 

EFSI binnen de EU-begroting en binnen 

de beleidsprioriteiten van de Unie de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het Europese cohesiebeleid niet in gevaar 

brengt; is van mening dat aan 

maatregelen die door het EFSI worden 

gefinancierd, een dubbele voorwaarde 

moet worden gekoppeld: enerzijds de 

verkleining van de welvaartskloof in 

Europa en anderzijds sociale cohesie en 

duurzaamheid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

82. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de sector 

duurzaam vervoer; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden 

grote vervoersinfrastructuur vereist en 

moet worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor de economische, 

sociale en territoriale cohesie, ook voor 

perifere gebieden en eilanden; is daarom 

van mening dat het volgende MFK moet 

voorzien in voldoende financiering voor 

projecten waarmee met name een bijdrage 

wordt geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het 

TEN-V, dat verder moet worden 

uitgebreid; herinnert aan de tijdens de 

COP21 vastgestelde vervoersdoelstellingen 

met het oog op het bestrijden van de 

klimaatverandering en spoort de lidstaten 

aan te investeren in slim, duurzaam en 

geïntegreerd openbaar vervoer; 

82. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de sector 

duurzaam vervoer; herinnert aan de tijdens 

de COP21 vastgestelde 

vervoersdoelstellingen met het oog op het 

bestrijden van de klimaatverandering en 

spoort de lidstaten aan te investeren in 

slim, duurzaam en geïntegreerd openbaar 

vervoer; 
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Or. en 

 

 


