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8.3.2018 A8-0048/108 

Predlog spremembe  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  74a. poudarja, da je treba nujno 

ustanoviti evropski organ, pooblaščen za 

boj proti davčnim goljufijam in utajam; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Predlog spremembe  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier 

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 81 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  81a. meni, da je treba zagotoviti, da 

položaj sklada EFSI v proračunu in 

političnih prednostnih nalogah EU ne bo 

spodkopaval uresničevanja ciljev evropske 

kohezijske politike; meni, da bi moral 

sklad EFSI financirati samo tiste ukrepe, 

ki imajo med svojimi cilji kohezijo, 

trajnost in zmanjševanje razlik v blaginji 

Unije; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

82. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

trajnostni prometni sektor; poudarja, da je 

prometna infrastruktura hrbtenica 

enotnega trga in podlaga za trajnostno 

rast in ustvarjanje delovnih mest; 

ugotavlja, da je za vzpostavitev enotnega 

evropskega prometnega prostora, 

povezanega s sosednjimi državami, 

potrebna obsežna prometna 

infrastruktura in da je treba ta prostor 

obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih in otoških 

območij; zato meni, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

zagotoviti zadostno financiranje za 

projekte, ki prispevajo zlasti k dokončanju 

jedrnega omrežja TEN-T in njegovih 

koridorjev, ki bi jih bilo treba dodatno 

razširiti; opozarja na cilje sporazuma 

COP 21, kar zadeva promet in boj proti 

podnebnim spremembam, ter spodbuja 

države članice, naj vlagajo v pameten, 

trajnosten in povezan javni prevoz; 

82. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

trajnostni prometni sektor; opozarja na cilje 

sporazuma COP 21, kar zadeva promet in 

boj proti podnebnim spremembam, ter 

spodbuja države članice, naj vlagajo v 

pameten, trajnosten in povezan javni 

prevoz; 
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Or. en 

 

 


