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8.3.2018 A8-0048/108 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 74a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  74a. Europaparlamentet betonar att det 

är nödvändigt att snarast inrätta en 

europeisk myndighet med behörighet att 

bekämpa skattebedrägerier och 

skatteflykt. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 81a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  81a. Europaparlamentet anser att det 

är nödvändigt att se till att Efsis plats i 

budgeten och i EU: s politiska 

prioriteringar inte gör det svårare att 

uppnå den europeiska 

sammanhållningspolitikens mål. 

Verksamheter som finansieras av Efsi bör 

uppfylla villkoret att sammanhållning, 

hållbarhet och minskning av 

förmögenhetsklyftorna i unionen ska ingå 

bland målen för verksamheterna i fråga.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 82 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

82. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom sektorn för hållbara 

transporter. Parlamentet framhåller att 

transportinfrastrukturen är stommen i 

den inre marknaden och grundvalen för 

hållbar tillväxt och skapandet av 

arbetstillfällen. Parlamentet noterar att 

fullbordandet av ett gemensamt 

europeiskt transportområde med 

förbindelser till grannländerna kräver en 

omfattande transportinfrastruktur och 

måste behandlas som en central 

prioritering för EU:s konkurrenskraft och 

för den ekonomiska, sociala och 

territoriella sammanhållningen, inklusive 

för perifera områden och öar. Därför bör 

nästa fleråriga budgetram tillhandahålla 

tillräcklig finansiering för projekt som 

särskilt bidrar till genomförandet av TEN-

T-stomnätet och dess korridorer, vilka bör 

förlängas ytterligare. Parlamentet 

påminner om de mål som COP 21 har 

fastställt för transporter för att bekämpa 

klimatförändringen, och uppmuntrar 

medlemsstaterna att investera i smart, 

hållbar och integrerad kollektivtrafik. 

82. Europaparlamentet insisterar på 

betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga 

investeringar, såsom sektorn för hållbara 

transporter. Parlamentet påminner om de 

mål som COP 21 har fastställt för 

transporter för att bekämpa 

klimatförändringen, och uppmuntrar 

medlemsstaterna att investera i smart, 

hållbar och integrerad kollektivtrafik. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

Or. en 

 

 


