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8.3.2018 A8-0048/108 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  74a. subliniază nevoia urgentă de a 

înființa o autoritate europeană de 

combatere a fraudei fiscale și a evaziunii 

fiscale; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  81a. consideră că este necesar să se 

asigure că poziția FEIS în cadrul 

bugetului UE și al priorităților politice ale 

Uniunii nu aduce atingere îndeplinirii 

obiectivelor politicii europene de 

coeziune; consideră că acțiunile finanțate 

de FEIS ar trebui să fie condiționate de 

existența printre obiectivele acestora a 

coeziunii, a sustenabilității și a reducerii 

diferențelor de bogăție în Uniune; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

82. subliniază rolul important al CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor durabile; evidențiază faptul 

că infrastructura de transport constituie 

coloana vertebrală a pieței unice și baza 

pentru a genera o creștere sustenabilă și a 

crea de locuri de muncă; ia act de faptul 

că realizarea unui spațiu european unic 

al transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită o infrastructură 

importantă de transport și trebuie să fie 

tratată ca o prioritate-cheie în ceea ce 

privește competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; reamintește obiectivele 

stabilite de COP 21 în ceea ce privește 

transporturile pentru combaterea 

schimbărilor climatice și încurajează 

statele membre să investească într-un 

transport public inteligent, sustenabil și 

integrat; 

82. subliniază rolul important al CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor durabile; reamintește 

obiectivele stabilite de COP 21 în ceea ce 

privește transporturile pentru combaterea 

schimbărilor climatice și încurajează 

statele membre să investească într-un 

transport public inteligent, sustenabil și 

integrat; 
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Or. en 

 

 


